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VERKL ARING
Van de

T Y T E L-P LAAT
DE Reformatie is gereprezenteert met een 2eedig en

eenvoudig Kleed , met een gefpleeten tong , als een

merkteken van de invloeijing des Heyligen Geefts , zy heeft

deZonvan Gods verlichtende kennis inde borfr, doetmet
de eene hand open een Bybel , die openbaar aan haar ge-

toont werd van een Engel Gods ; zy wyft met de andere

hand, den weg ten Hemel met een wandelftaf; flaatopde

Hoekfteen Chriftus , zijnde de Alpha en Omega, van de
Boulieden verworpen ; aan de eene zyde zyn de Geeflelijke

Ordres met een Munniks kap , de regeering van de Roomze
Kerk met eenBiflchops (laf, de Roomze Seminarien met
een Jezuit, houdende een Boek, waar de Concilien op ftaan

,

in de hand; de Weereldze Macht met een Slangen-hooft en

Ezels ooren, nevens een Tygers-huyd , zijnzamen bezig

met die Hoekfteen om ver te werpen. Een anderen Engel

maakt de banden van haar Geeflelijke en Wereltlijke fia-

.verny,los. De Pauzen Kroon , Quifpel, Paternoflers &c.
leggen onder de voet van den Engel die de Bybel houd : de
Mutfaart en de andere gruwelijke fjrafïèn zijn op de voor-

grond j achter aan is de gantfche Roomze Sanftory en een

Gebouw, Engeland en zijne Gekroonde Hoofden met de

zeegen van 's Hemels flralen op de zelve Hoofden,



VOORREDEN
Van den

A U T H E U R.
An al de declcn der Hiitorie , is 'er geen aangenamer , dan die

ons degroote rcvolutien te kennen geefc, aangezien deze on-
verwachte zaken onle opmerkinge voeden , en opwekken. Dit
heeft voornamentlijkzijn waarheid in voorvallen de Religie be-
treffende, nademaal dezelve onverwacht en extraordinaar zijn.

De Vrome hebben hier belangen in, ten opzicht van hun Zaligheid , en
de andere , hoewel weinig door deze confideratie geraakt , nemen ten min-
ften deel in de glory en macht hunner Kerke en party.

De veranderingen die in de voorige ecuwen waren voorgevallen , waren
van zo gewichtige gevolgen , dat al de wereld begeerig was, om te weten op
wat wijfè men die heeft ten einde gebracht ; wat raadflagingen h er over ge-
houden zijn , en wat de beweegredenen geweefl zijn , zo die van de Religie
als die van de Politie. Duitfland heeft GjïtSlêfdani , Vrankrijk fijn M. de
Thouy en Italië fijn V'ere Paul gehad , aan dewelke wyeen groote ontdek-
kinge der Kerkelijke zaken van dat Rijk verfchuldigt zijn ; en lèlfs de twee
laatften, hoewel in de Roomfchegemeenfchap verplicht, hebben zo onzy-
dig gefchreven , dat hun getuigenis , niet dan door hun eigen party betwill
is. Maar Engeland is zo gelukkig niet geweeft , 't zy de Reformateurs na-
latig zijn geweeft ons van haren voortgang te verrichten , die door de Wet
geautorifèert, doorde gunft des Konings onderfteunt, en van de Geefte-
lijkheid bemint waren; 'tzy datfy meerzorge gedragen hebben te verde-
digen 't geen zy deden , dan de maniere tebefchrijven op welke zy dat ver-
richten , ofdoor onachtfaamheid , ofvergetenheid. Maar 't zy dan hoe 't zy,

men heeft niet naukeurig hier over gefchreven , doen de zaken niet lang
gepaflèert waren , endefelve gevocgelijker hadden konnen verfamelt wor-
den. En hoewel 't Boek van Zanderits een gewichtige Hiftorie fchijnt te

vereifchen, veracht men dezen Autheur, aangezien fijn valsheden zo ta-

ftelijkzijn, dat men hem lichtelijk met fijn eigen Schriften overtuigen kan

;

waar toe men de ordre van den Vorft verwachte , om de handen aan
dit Werk te (laan. En aangefien Zanderus in 't generaal getracht

heeft de glory van de Koningin Elizabeth t'ontluifteren, hebben de wijze
*

3 Raads-



VOORREDEN
Raadshcercn defer Koninginne goedgevonden , zo tedere zaken niet te

hard aan te roeren; aangezien een verantwoordinge te ondernemen, was
de Calomnien van Zanderus gewichtiger maken , en een antwoordleen

veder bcantwooaiinge veroorzakende , waren de onwaarheden van dezen

Autheur veriterkt; zo dat het beft: was defèlve te verachten, 't Is even-

wel dele ftilfwijgenthcid , waar aan Zanderus fijn reputatie verfchuldigtis,

'die met betrouwenword geciteert, en wiens getuigenis de Roomfè Schrij-

vers alles befchaft dat zy tegen onfe Reformatie allegeren. De Verza-

melaars van de univerfêle Hiitorien der voorige eeuw , volgen hem zo wel

,

dat eenige zich vernoegen met dezelve tecopieren. Inden Jare 1594. ga^
een Dominicaner , Poliini genaamt , een zekere Hiftorie in de Italiaanfe

Tale uyt , die hy met recht een Overzetting , of een Naarder Verklaring

van Zanderus hzd konnen noemen. Van onfè tijd Af. van Maucroix , een

der treffelijkfle Schrijvers in de Franfche Taal , en een oprechter Auteur

dan Pollwij hoewel dat zelve oogmerk hebbende, heefteenFranfeover-

zeitinge van het Boek van Zanderus in 't licht gegeven. Dit is de oorfaak

dat veel Franfchcn , die niet dan met groote ingetogenheid van de Refor-
matie van Engeland ipraken , een {eer kwade opinie bevat hebben. Die ,

welke Zanderus lafên , en geloofden , aanmerkten de Reformatie als de ha-

teljkfte zaak des werelds.

Fox , hoewel een Autheur van een groot Boek , heeft een oogmerk ge-

had, dan de verdorventheid en wreedheid der Kerkelijke voor die tijd » het

lijden en dapperheid der Reformateurs, ten toon te fielten. Maar met ver-

haaftinge gelchreven hebbende, heeft hy lodanige mifflagen begaan , dat

fijn Hiftorie onvolmaakt is: hoewel ik hem dezen roem moet geven f dat

• 'v zijn Werken, met de Regifters vergeleeken hebbende , in hem een nau-

we getrouwigheid gevonden heb.

Wat aangaat Parker, die de Oudheden van Engeland befchreven heeft,

aangcfien hy niet dan fijn Stoel van Cantelbury wilde verheerlijken , ver-

noegt zich het leven van Cranmer te befchrijven. Hall heeft niet getracht

dan de zaken te ontluiftcren , zich meer informerende van de kleederen die

men in de Steekrpellen , of Tournoyen gewoon was te dragen , van de ver-

makelijkheden , en byeenkomften , dan van publijke handelingen, ofdie
daar aan dependcren. Holwgfchaid, Speed en Stow , hebbende publijke.

zaken veriamelt,- en menigte misfiagen begaan. Al die hen gevolgt zijn

,

hebben de Copye uit haar getrokken. Maarden vermaarden MylordHer-
lert , zonder Och met ydelheden of onzekere zaken te misleiden, heeft de
Regifters doorfbgt , en ons een nette en trouwe Hiftorie van de Regee-
ringe van Hendrik den VIII. gegeven. Hy makt t'elkens de zake van Re-

ligie



VAN DEN AUTHEUR.
Jigiemaarin 't generaal aan, latende aan tic Kerkelijke dezorge om de iel

ve op te helderen. Wy hebben na die tijd twee Autheuren , Fuller en Hei-
liuy den eerftcn had eenige Handfchriften , die nooit aan den dag gekomen
waren ; maar fijn Hiftone is niet aangenaam , aangezien hy zien lichtelijk

zijdig toont, en een vremde manier van fchrijven gebruikt. Wat aangaat

Heiliu , zijn ftijl is zagter , en aangenamer , zijn methode is goed ; en fijn

Werk is meer dan d'andere gelezen: maar 't is dat hy valfche onderrichtin-

gen gehad heeft, 'tzy de paffie hem bezeten heeft, hy verdedigt eenige

Reformateurs zodanig, en dringt de zaak zoo hard aan, dat men bynage-
looven zou , dat hy de vyanden van ons Geloof heeft willen behagen : 'k ge-

loof echter dat hy een goed Proteftant geweeft is ; maar den wind zijner

vooroordcelen vervoeren hem met geweld. Hy begaat verder een mifdaad

,

die onverfchoonlijk is in een Man die een Hiftorie van den ouden en nieu-

wen tijd maakt ; dat' is , dat hyniet bekrachtigt het geen hy verhaalt.

Om dan te weten op wat fondament hy vele zaken fchrijft, moet men fijn

toevlucht tot de omftandighcden en conjuncture van rijden nemen , en dan-

zijndervele hem niet favorabel.

Die van de Roomfche Kerke verheugen zich in dcfê onzekerheid, en dn j
-

VCn tdat de Reformatie vanEngelandniet dan de ongenadigheid en drift van Hen •

drik de VIII'. totfondamentgehad heeft ; dat hetgeweld', gedurende de minderja-

righeid van Eduard den VI* onder het Gouvernement van den Hertog van'

Zomerz.et, dezelve opgerigt heeft, dat de Politileen dit groote werk onderde

regeringe van deKoninginne Maria volbracht hebben j die dez.e nieuwe Re-

ligie omhelfden , om zjeh van de Kroon te verzekeren. Aangezien het Boek
van Zanderus deze vooroordeelen in de gemoederen verwekt heeft , voor-

namentlijk in Vrankrijk, en dat men begeerigwas een waarachtig verhaal

van deze zaken te zien , verzochten my eenige perzonen van groote merite,

en van een byzondere rang , dit werk ter hand te nemen ; oordeelende mijn

de tijd en occafie te hebben hier aan te arbeiden. De perzoon , die mijn

meelt hier toe aandrong, heeft dit voornemen veel meer dan ik volvoert;

«rjnde rechtvaardig in zijn aanmerkinge, en zo onvermoeyclijk in zijn na-

rporinge, dan iemand, hebbende een ftijl die tot een voorbeeld aan andere

Autheuren dienen kan. Maar zijn Kerkdijken dienft gaf hem geengele-

gentheid. Hy bclafte mijn met dit Werk , errgaf mijn een goed gedeelte

van zijn nauwkeurige aanmerkingen. Deze Hiftorie komt hem in zekeren

opzichte toe: hy heeft mijn de bylbndere ftoffe hier toe verfchaft , : en de-

zelve met de uiterfte naarftigheid overzien en verbetert; maar zijn zedig*5

heid laat mijn niet toe zijn naam te noemen»

Behalven't gebrek van mijn verfland ,. houden mijn twee verhindcrih- •

gen
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gen op : i . De kenniflê der wet en gewoontens van Engeland , aangezien ik

in Schotland geboren ben. 2 . Dat men groote onkoflcn moet doen om de

originele en authentijke ftukken te bekomen , waar van ik my voorgeno-

men hadde te dienen. In 't eerfte ben ik geholpen door IVükm Petit , een

zeer wijs Rechtsgeleerde, die my met fijne advijfen en verklaartnge vereert

crott heeft , zonder welke ik vele misllagen zou begaan hebben. In het tweede

ffi"" ben ik oo*k geholpen door den Doorluchtigen Meefter der Rollen, den Rid-
du- 'in der Harebotle Gmnflome , welkers verdienften by alle Engelfchen genoeg

rijk"
" bekent is : men heeft altijd zoo byzonderen vertrouwen op hem geftelt , dat

niet is. mcn ]lcmm dezegelukkige vergadering van den Staat , die den Koningweder

op dcnThroon verheften, tot Orateurverkoos. Dit groot kenteken van

eer , verftrekt hem voor zo goeden Lofdicht , dat ik 't hier by zou kten

,

indien de Obligatien , die ik hem fchuldig ben, mijn niet verplichten , om
hem mijn erkenteniflc te betuigen. Die zelve erkentenis , en onvermoeide

dienden zullen de minfte betalinge zijn voor de weldaden en ruft. , die hy my
verfbrgt heeft. En indien mijn Hiftorie van ecnige nuttigheid is , "'t is hy
aanwien ik 't felve voornamentlijk verplicht ben, aangezien hy mijn zeer

behulpzaam geweeft is in dezelve te voltrekken. Ik moet ook zo weinig de

edelmoedigheid van den doorluchtigen Bole vergeten, wiens onttrekkingen

in de Wetenfchappen zo nut en roemruchtbaar zijn. Hy heeft veel tot de

onkoften van dit groote 'Werk gecontribueert.

De zaken in deze ordre gebracht zijnde , doorbladen ik de Actes, de open-

bare Aantekeningen , het Journaal van 't Parlement, de Rollen der publijkc

handelingen , de opene Brieven des Konings , de Regifters der twee Kerke-

lijke Hoven, die van Canteïbury , en die van Londen , en de Regifters van

het Hof van Vermeerdering, Vorder doorzocht ik al de Hand-ichrirten

,

welkers benaminge mijn bekent zija Ik vond onvergelijk meer zaken dan

ik gedacht had inde vermaarde Boekwinkel van M,Cotton, waarin hyzo
een verzameling van Oudheden , en originele Stukken van die tijd had

,

wiens gelijk ik geloof men nauwelijks inde wereld vinden zou. Den wij-

zen Mr.Stellingflect heeft mijn in dit voorval goede dienften gedaan ; en ik

hebvan hem zo wel als van Mr. Petit, en andere, hand fchriftcn van groot

belang bekomen, en dezelve alle doorzien hebbende, verzamelde ik al het

gene onder Hendrik den VIII. gedruktis. Ik trok hier niet alleen de ken-

niflê eeniger zaken uit ; maar voornamentlijk hetgeen ik daar meeft in zogt,

te weten , de redenen der twee Partyen in haar verfchillende zaken : want ik

geloof dat een Kerkdijken Hiftory-fchrijvcr dezelve in ftilfwijgentheid niet

voorby moet gaan , aangezien zy ons de oorzaken en beginlelen , die de

rechte hoedanigheid der zaken ons re kennen geven* vertonen.

Daar



VAN DEN AUTHEUR.
Daar zijn drie uitgangen der tijden in de regeringe van Hendrik den

VIÜ. geweeft, de eerltc is van fijn bevorderinge tot de Kroon, tot het

begin fijner vervolginge over de echtfeheidinge. De tweede behclft al den
voortgang van dien, als ook de vcrwijderinge met den Roomfchen Stoel',

en uc oprechtinge der Kerkdijken voorrang van delen Vorft. De derde
handelt van het gene vervolgens tot fijn dood is voorgevallen.

Mijn voornemen is geweeitde geheele Hiflorie te gelijk te befchrijven

tot de volkome volmaaktheit der Reformatie, onder de Regeringe van
Elizabet. Maar ik ben van voornemen verandert , voornamentlijk, om
dat ik geen ontdekkinge genoeg heb van de zake , die onder Eduard de VI.
en onder de Koninginne Maria voorgevallen zijn; want hoewel ik al de
Regilters van die tijd heb doorbladert , zo ben ik nochjegens eenige zaken
m verduiftering. Dit verplicht mijn alleen heteerfte deel mijner Hiftorie

aan den dag te geven, met hoope dat de perfoonen die eenige Handfchrif*

ten van die tijd hebben , de goedheid Tullen hebben , van mijn dezelve te

communiceren. En indien'er iemand mocht wezen die diergelijken Werk
onder handen had, ik zal hem die eer niet benijden, aangezien ik't mijne
niet begonnen heb, als om perzoonen te gehoorzamen die alles op mijn
vermoogen. En ik zal nog meer doen: want hoewel mijn tweede Deel
zeer gevordert is, zalikafitant doen aan al de gene die zich hier mee willen

beladen , en alle mijn Papieren deelachtig maken ; maar indien'er nieirand

gevonden word in humeur om defè zaak t'onderftaan , hoop ik , dat die mijn
eenige verlichting hier overkonnen geven, yverig genoeg zullen zijn om
mijn de gunü niet te weigeren die ik van haar verföek.

Daar is een omftandigheid welke tot het tweede Deel behoort , maar die

ik verpligt ben hier in te voegen, aangezien het dient om verfcheide gebre-
ken te wederleggen , waar mede men mijn zou konnen befchuldigcn. In 'l

onderzoek 'twelk ik inde openbare Acles gedaan heb , was ik zeer verzet

,

daarindeCommiilien, de opene brieven , en andere Stukken , die waai-
fchynelijk afgevaardigt zijn, niette vinden. Ikverfocht toen de Secreta-

rillen in 't byfonder , en ik geloof dat fy mogelijk vergeten hebben al deze
zaken aan te tekenen , hoewel zulk een nalatigheid mijn buitensporig fchijnt

,

inzoodanigentijd, en onder een Koning als Hendrik. Maar in 't vorder
door bladeren der Regifters, vandikinde twaalfde Rolle van 't vierde Jaar
van Maria een Stuk, welk al mijn twijfelingen verlichten , en vertoonde
hoe 't met de zake gegaan was, die ik met zo grooten zorge zocht. Wy '

weten dat de Roomfche Kerke een Vagevier voor de Boeken gemaakt heeft,

maar wie zou gelooven dat d'openbare handelingen dat zelve lotgehad heb-
ben: echter gafde Koninginne Maria een Commiffic overdit voorwerp aan ,

Bon-
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2^ Eonner, Biftchop van Londen, aan Cole, De en van St. Paul, en aan

pecmb. Martin , Doctor in de Rechten ; zy is van zulken gewicht , dat wy dezelve

van woord tot woord * onder aan zullen befchrijven. Indien ik , dit lezen-

de, verftelt ftond over de ftoutigheid dezer menfchen, die de openbare

handelingen niet fparen , ik verwondere my noch meer over het goed ge-

loofder gen er die 't op haar getuigeniilè laten aankomen.

Wat aangaat mijnHiftorie , ik weet de betuiging van mijn getrouwig-

heid onnut te zijn; deze betuigingen zijn te gemeen om in acht genomen
te worden. Maar ik heb middel om my te deen gelooven , zo aangezien

ik goedegetuigenhebvan'tgeenik zeg, en aanwijs waar dezelve zich be-

vinden. £n om dat ik niet alleen het zelve uit gewichtige Stukken enRe-
gifters getrokken heb , waar van ik in \ vervolg van mijn.Verhaal een Ex-
tract zal geven ; maar ik zal den Lezer ook geheel overwijzen aanhet.einde

dezer Hiitorie , dezelve in een lichaam verzamelende , en in hare natuurlij-

ke taal by een ftellende. Deze Verzameling kan tot twee zaken dienen

,

I. Om den Lezer over 't bygebrachte met de waarheid t'overtuigen ; en

ten 2. Omhemdenwaarachtigen oorlpronk en handelingen dei' Staats-be-

dienden te ontdekken ; want het is- lichter dezelve in haar eigen wezen te

kennen, als in haar afbeeldingen die iemand daar vankah maken. Deze
' openbare handelingen zijn inde volgende Verzameling geftelt, volgens de

ordre , op welke zy in de Hiflorie zijn geallegeert.

Men zal mogelijk verwondert zijn , 20 grooten Boek als dit , te zien ,

niet handelende dan van de Reformatie onder de regeringe van Hendrik de

VIII. aangezien men rekenen kan , dezelve niet gedaan te zijn, dan onder

de volgende regering , doen de Articulen van 't Geloof» en Kerkelijke

Ceremoniën verzamelt, en vervolgens door de autoriteit des Koninks ge-

publiceert zijn , maar men kan zeggen, dat de Reformatie onder Hendrik

den VIII. is begonnen, zonder dat dezelve doorgebroken is, dan in de 18,

laatfte Jaren fijner regeringe ; de twee partyen floten met een genoeglame

u '-j: twij-

* Berigt zijnde , dat , gedurende de fcheuringe , verJeheide Boeken , Atlens-> openbare

instrumenten
,
&c. gemaakt èn terecht geflelt zijn tegen fijn Heiligheid en den Apofioli"

fchen Stoel , en eenigefchandige onderzoekingen in Godsdienfiige Huizen gedaan , zijn veel

meer om de zelve te ruïneren , en alle Religiën te vernietigen , dan op senig fondament van
waarheid j welke Stukken in de macht van vele bewaarders der Regifters zijnde , wy begeren ,

dat voor ons zullen gebracht worden, om daar over na ons goedvinden te ordonneren: tot

dezen einde geven wytwee ofdrie onder d'uwen, volle macht , om alle perzonen die gy zult

goedvinden voor u te citeren , en den eed , aangaande deze zaken , te doen afleggen , als mede

§m u al de bovengemelde Schriften ter hand te^oen fielten, willende dat uw naarfligheidin

itezen u verzekert met den Kardinaal Polus }
om hier jegens te worden geordonneertna be~

feoren) &c.



AAN DEN AUTHEUR,
twijfelachtige uitkomftin denfehoot van cene Moeder op malkandren aan

!

d'overwinnmge van party verwiflèlende na de proportie der ongeftadigheid

van Hendrik den VIII. ofde driften die hem vervoerden.

Volley heeft de natuur van dezen Vorft bedorven , hem dompelendein de
vermakelijkheden , en opblazende in hoveerdigheid , door geftadige vleyin-

ge, en diepe vernederingen. Zijn onftuimigen aard wierd noch verfterkt

door een onverdragelijken waan , en buitenfp'orige méninge , die hy van fijn

eigen verfland had, 't welk hem den laftigften men/ch des werelds maakte
om te dienen , en raad te geven. Het Boek't welk hy gefchreven heeft , in

het welke hy voorgenomen had de gefchiüen te doorgronden , beeld hy zich

in , dat den Heiligen Geeft hem in deze zamenftelling geholpen had. Vorder
handeld hy Luther zo kwalijk , in zijn antwoord op zijn Boek , dat de nood-
zakelijkheid hemeen goede correfpondentie met de Vorften van Duitfland

dee houden. Eindlijk hoewel Crarimer en Cromwel van alle gunftige voor-

vallen profiteerden , die den ftaat zijner zaken , en zijn humeur haar verfchaf-

ten , om haar voornemen te bevorderen ; zy waren nochtans te beklagen

,

dat zy een Vorft hadden , die om het minfte mifnoegen , die zelfs ruineerden,

die hy het hoogfte verheven had. Cromwel heeft dit bevonden, enCran-
mer liepperijkel om dit zelve lot deelachtig te worden.

De misflagen van Hendrik waren zotaftelijk, enfijnftrengigheidzoon-

verfchoonlijk, voornamentlijk , aangezien dezelve de rechtvaardigfte en
heiligfte wetten der Rechten fchonden, doende de befchuldigde veroordee-

ien, zonder haar toe teftaan zich'te verdedigen. Hetmeelte gedeelte der

protefterende Schrijvers , fcheiden defe belangens van het Intereft harer Ker-
ke , gelovende dit niet gedaan te zijn , als om zich te wreken over den Room-
fchen Stoel j deze zijn weinig onderricht hoe fich de zaken onder fijn regerin-

ge hebben toegedragen, 't Zy hoe 't zy , 't is een wonderlijke voorzienigheid

een Vorft van zodanig een inborft verwekt te zijn , om ons den weg tot een

gelukkige Reformatie te bereiden j het welk naauwelijksdoor een ander had
konnen gefchieden } zoo dat men , indien 't geen gebrek was in de eer diemen
aan een Koning fchuldig is , met meerder recht van Hendrik den VIII. zou
konnen zeggen het geen'zeker geeftig Autheur van Luther zeid : dat hy als

een Poftlooper was , die met zyn Leerzen engewafchten Reis-rok , vjn Paard
met allegeweld voortdreef', en al diegene bevlekten , die zjeh ontrent hem be-

vonden. En waarlijk 't was Hendrik , die de macht der Pauzen heeft onder-

mijnt , die Engeland van haar Tyranny heeft ontilagen , en de meiningen en
gevoelens heeft vernietigt , die niet dan de Pauzelijke Rechten tot fonda-

ment hadden, 't "Was hy die de Kloofters verdrukten ; enhoewel hy hier in

onverfchonelijke misflagen begaan heeft , baanden hy echter den weg by ge-
* * 2, val,
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val , en buiten reden , tot dit groote werk ; want de Geeftelijke Gebouwen
alleen tot een bygeloovig einde gemaakt zijnde , dat de Miflên bekwaam wa-
ren de zielen uit het Vagevier te verloflen,dat de Monniken de Reliquien had-

den na gemaakt , ofeenige wonderwerken verzonnen , en veel meer andere
'bedriechlijkhcden gebruikt , om zich te verrijken , en de kaflè harer Heiligen

te vullen, van welke dat mogelijk eenige veroordeelt, en eenige nooit in

wezen geweeft waren. Deze ongerijmtheden ontdekt zijnde , en de Mon-
niken vorder in verfcheiden buitenfporige ongeregeldheden levende , en in

alle manieren defèhande der Chriïtenheid zijnde, was'er geen reden waarom
dezelve men in wezen zou laten ; maar 't geen haar verdrukkinge in dezen

ftand der zaken onveranderlijk maakte, was, dat zy den Stoel van Romen
openbaarlijk verheften. Hendrik den VIII. heeft waarlijk andere fundatien

doen maken; en dit is een fmet aan zijn gedachtenis, dat hoe rijk hydoor
de berovinge van zo veel Collegien was , hy een gedeelte zijner rijkdommen
niet beter heeft befteed ; maar voor de reft 't had onmogelijk geweeft. deze

oudeby-een-komften te herftellen ofte verbeteren ; haar getal , haar inkom-
ften, en credit zelfs zo groot zijnde, dat een gemeen Vorir., nooithet voor-

nemen zou hebben durven maken, om de zelve te vernietigen, verre van
daar, om 't zelve in vyfjaren tyds te volvoeren. Met de Contenten vielen

ookdebygeloovige Godsdienften, de Beelden, de Reliquien , en de gewoon-
te van de Miilè voor de zielen in het Vagevier te doen. Doen wierden ook de
buitenfporige gebeden, die men aan de Heiligen opofferde , vernietigt, en
men behield nauwelijks het Ora pro vobis , aangefien de Prieflers de vryheid

hadden om 't zelve in haar Litanye te zeggen ofniet. Al deze bevorderinge

beloofden wat groots. Maar men deed twee dingen, die oorzaak gaven van
een veel grooter Reformatie te hoopen. De Heilige Schrifture wierd in de
gemeene Tale overgezet; en men verklaarde dezelve opentlijk in de Ker-
ken , een yder had de vryheid van dezelve te lezen ; en ze wierd zelfs voor den
eenigften regel des Geloofs erkent:dit kon niet anders dan 't oog des volks ope-

nen ; die bevindende dit Woord Gods een diepe ïtilfwijgcntheid veler zaken
te bewaren, die nochtans de Geloovigen waren opgeleid, en vorder een
ftrydige leere tegen veel andere gewoontens bevatte , zonder groote overwe-
ginge , en zonder nauwkeurig onderzoek, noodzakelijk moeit.bevinden eeni-

ge der zaken > die men haar deed geloven, geen fondament in de Schrifture

te hebben , en eenige daar in veroordeelt te zijn. Cranmer had wel voor-
zien dat het gebruik der Schrifture deze vrucht zou voortbrengen ; hy drong
öen Koning ook zo hard aan , om het gebruik van dien aan al de wereld toe

teftaan, dat hy 't verworf. Een andere zaak, die den weg ook tot een
grooter Reformatie baanden , was, dat men verklaarde, dat de Kerk

van
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*an ydefStaat , eet) volkomen lichaam maakte, en dat daarom de Kerk van Enge-
land onder het gelagen oog van zijn Oppcr-hooft, te weten zijn Koning, alle ver-

dorvenheden, zoo in de lecre als in dendienft, examineren en verbeteren kon.

Al de Provinciale Concilicn der oude Kerke volgden dit exempel, hebbende de Ket-
teryen veroordeelt , en de mifflagen verbetert. En doen de JJifdommen altcmaal on-
der een Keizerrijk behoorden, hadden zy te gelijk een generale vergaderinge konncn
verwachten, die de Keizers na haar welgevallen konncn by een roepen. Maar Euro-
pain verfcheide Staten verdeeld zijnde, had men niet te verkoopen een algemecne
over een (lemming te zien , in 't voornemen van een Concilie te beroepen. De Kerk
zou ook in een elendigen ltaat zijn , in een voorval dat dezelve in eenige dwalingen,

of verdorventhcid verviel, indien zy, om daar uit te geraken, de toeftemmingc van al

de Vorlten, en de Vergaderinge aller Kerken moeft afwachten.

Vorder waren de fondamenten van 't Verbond tutlchcn Godenden Menfch in

Jezus Chriitus opgericht, al doorgebroken, en men nam naaukeurig , volgens den
zin der Schrifture, in achr , de conditien onder welke wy konnen behouden worden.
En aangezien dit eigentlijk het Evangelium is , zijn v/oord in zijn waarachtigen zin te

bevatten , en dat het ons de nieuwe gelukkige tyding deed verftaan , die onzen Zalig-

maker gepredikt heeft, zoo moet men toeftaan, dat men coulïderabele bevorderingen

in de Reformatie gedaan had , aangezien het volk den indruk dezer gewichtige waar-

heid ontfangen had, hoewel'cr nog een aanhangzel was, die 't Geloofbedorf.Vorder
fchijnt het dat Hendrik den VIII. in al deze handelingen niet anders voorgenomen
had , als

J

t Hofvan Romen een fchrik aan tejagen , en den Paus te dwingen om hem
voldoeninge te geven. Want hy geloofde geftadig by zich zclven de buitenfyongite

gevoelens der Roomfche Kerk , te weten de TraniTubftantiaiie, en dcanderc dwalin-

gen inde MifTe. Hy ftoridan wel meer in dit Geloof, als in dat dcrProteiïanten.

Men had in 't generaal twee groote vooroordeelen van 't geen hy vei < ichte. Het
eerfte had tot fondament de buitenfporigheid en ongeregeltheid van het leven en
Gouvernement van dezen Vorft.Men geloofdezo een ondeugent menfch en wredeia

Vorft niet goets te konnen verrichten. Ik heb niet voorgenomen zijn gebreken te

verminderen of te verdedigen. Hy deed onnoodigc onko(ïen,die hem verpligten om
zijn volk te verdrukken. Hy parfte tot twee maal toe het Parlement een k wijtfchel-

ding zijner fchulden af , hy ver valfchte de Munt,en beging meer andere dingen, onbe-
tamelijk voor een Koning. Zi;n heete en opvliegende geeft , maakte hem (hafen
wreed'. Hy deed een goed gaal zijner Onderdanen ter dood veroordeelen over zijn

Kerkdijken Voorrang te hebben ontkent 3 onder anderen Fifchcr en Morus j den
eerfteneen oud Man zijnde, en den anderen vertrekkende voor de eere van Enge-
land, zoinvromigheid, als in wetenfehap. Hyfchond onder kleine voorwend-
zelen de amneiliediehy aan de oproerige gegeven had; wantonder den fchijn van
een nieuwe oproer, deed hy'er vele veroordeelen, zonder dat men kon vernemen
dat zyin deze nieuwe oproeren gewikkeld waren. Hyoeffende een buiten mate
ftrcngigheidtcgens'tHuis vanPolus: hy handelde Gromwel, enhicr naden Gra-
ve vanSurrey , enden Hartog van Norfolk zeer wreed: zijn handelingen tegen

eenige zijner Vrouwen kan niet verrechtvaardig! worden y en dat noch verachtens-

waardig is , hy gafeen verderflijk voorbeeld , om de rechrvaardigheid onderde voe-

ten.te vectreden , en de kennelijkfte onnozelheid te onderdrukken, met de menfehen
ongehoott te doen veroordeelen. Ditzijnzo hatelijke fmetten, diegeen eerlijk

Man zou konnen vcrontfchuldigen. Vorder zullen de Reformateurs zo grooten

.deel aan dezen Kelk hebben , dat hare navolgers niet oiiderftaan zullen , dezen
** 3
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Ibloedfmet, daardit Rijk mede bevlekt is, uittewifiên Maar'tzy hoe^tzy , als

<le Voorzienigheid voorneemt groote defïeinen door den riienft der Vorften uitte

werken, verkieftzy menigmaal die groote gebreken hebben. Ik zeg niet van Da-
vid, ofZalomon, die zich van hunne zonden, door een gelukkig berouw, ge-

heiligt hebben. Maar is 't den wreden Cyrus niet geweeft , die de J oden na 't Land
der beloften zand , endcherbouwingedes Tempels toeftond. Conftantiunus heeft

zcerongcregeltin zijn manieren en regeringe geweefl, indien men zijnvyanden

wil geloven. Clovis , onder wicn de Franze haar geloot hebben ontfangen,

heefteen Monfter van wreedheid en ontrouw gewceft, volgens debefchrijvinge

van Gregorias Tours, die kort na hem gcleeft heeft , en die men ondertuffchen

een Heilig noemt. Scharlemagne, die andere met dienzelven Tytel benamen,
fcheideomcen zeer geringe oorziak van zijn Vrouw; en mehbefchuldigdehcm

een ftrafbareu handel met zijn eigen Dochter onderhouden te hebben. Irene, die

deRoomfchcKerkverhcfr als de herftelfter der Religie in 'tOoftcn, heeft zulke

grove mifdaden begaan , die tegen de bewegingc der nature ftrijden. Zydecdhaar
Soonde ogen uit rieken , die kort daar aan kwam te nerven. Met een woord,
hoe groote verwytinge de Roomfche Kerk de Reformateurs kan doen ter oorzaak

van Hendriks mifllagen, men kan aan haar het zelve doen, aangezien de Pauzen
noit nagelaten hebben van de Vorften te beminnen en te verheffen die haar dien-

ftig zijn gewceft , aan hoe greotc mifdaden dezelve haar ook fchuldig gemaakt
hadden, gelijk Phocas, Brunehau/d , Irene, Matbiehe, Edgar, Koning van Enge-
land, en andere meer. Maar dit helpt veel, dat onze Kerk zich nooit aan de

Vorften bind , onder welke de Reformatie begonnen is
,

gelijk de Roomfche Kerk
aan hare Pauzen , in wien zy gelooft de merkteekenen van een Goddelijke ihgevin-

ge , en een Hemclfche macht te konnen vinden > het welk de Vorften zich niet be-

roemen. Indien men nochtans het leven van die zelve Pauzen examineerde , die den
Roomfchcn Stoel't meeft hebben bcveftigt ; onder andere Gercgorius VII. en
Bonifacius VIII. men zal haar van grootcr mifdaden konnen befchuldigen

,

dan men Hendrik den VIII. zou konnen verwyten. Indien den Heylrgen Geeft

in een ongebonden en kwaadaardigen Paus kan woonen , en hem kan aanmoe-
digen} waarom zou dan een kwaad Koning geen goed werk konnen doen, en
de fondamenten tot een Reformatie konnen leggen? indien wy ^elfs een befchrij-

ving van vier Pauzen willen maken , die ten tijde van Hendrik den VIII. ge-

leeft hebben , wy zullen bevinden dat Julius de II. hem in eerzucht over-

troffen heeft ; zijn wreed Pausdom ftak heel Italien in den brand , om niet

te zeggen de hcele Chriftcnheid. Leo den X. wasookzooftwiftig als Hendrik,
lichtende het geld op veel hatelijker manieren als dezen Vorft : hy vervalfchtc

de Munten niet j hy belaften 't volk met geen nieuwe impozitien; maar hybedort
deChriftenheidi hy ftelde de vergevinge der zonden inden winkel der Aflaten te

koop. Clemcns den VII. hield noit woord oftrouw; enditiscenmifdaad daar

Hendrik den VIII. noit fchuldig aan gewceft is. Paulus den III. is een ongebonde
en faamloos Paus gewceft, die een Concubine onderhield , en daar roem in ftelde;

die een zyner onwettige kinderen tot het Prinsdom vanParma enPlaiiantieh ver-

heften ; die eindelijk befchuldigt wicrd,bloedfchand met zijn eigc Dochters gepleegt

te hebben. In diervoegen , dat behalven Adriaan , die niethng gcregeert heeft , men
bevinden zal binnen Romen, gedurende 't leven van Hendrik , niet eene Paus ge-

weeft te zijn, welkers exempel nietgenocg is, om dezen Vorft zijn fchaamtc over

zijn mifllagen te verhinderen. Dit was de reden waarom Guiccarnc den Paus Cle-

tnens goed noemde , daar by voegende , van geen Apoftolifche goetheid te

fpre:
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/preken ; aangezien doen, die een goet Paus genaamt wierd , die den ergften aller

menfehen niet en was.

Met een woord , de .verborgen wegen der voorzienigheid Gods zijn ondoorgron*
delijk-- En zijn macht en wijsheid te doen kennen , heeft hy menigmaal in verwon-
derens waardige werken, Inftrumenten gebruikt, die nergens minder toe khenen
te dienen j nochtans heeft het hem zo belieft, op dat wy aan geen fchepfel het uit-

wcrkzel van een gehceleGodlijkc deugt zouden toefchrijven ; en om dat die zich

zouden willen beroemen, in den Heere zouden roemen. Docnjehu BahalsAu-
taren omwierp, deed hy een aangenamendienftaan Godj hoewel de maniere op
welke hy zich van lijn plicht kweet, niet na te volgenis, aangezien 't zelve met
geen goet Geloofvergezelfchapt was, en deze Reformatie onvolmaakt was; de

twee Kalveren die 't volk aanbaden noch in wezen zijnde : behalven dat na alle

fchijn van reden zijn voornaamfte oogmerk was, den gehelen aanhang van 't Huis
Ahabs te ruineren. Nochtans was de zaak in zijn zelvcn goed ; en God beloonden

Jehu. Hierom, wat mifilagcn men Hendrik den VIII. kan verwijten, en hoe
onvolmaakt de Reformatie doen was, en hoc onrechtvaardig dedryvendc oorza-

ken geweeft zijn 3 niet te min, indien de zaaK in zijn zclvengoed is, moeten wy
't zelve niet veragten , uit oorzaak dat het inftrumenf niet goed was , waar van God
zich gedient heeft, om dit werk te volvoeren; ofdat de maniere op welke dit voor-

nemen is beftiertjniet gereguleert geweeft is.Verre van dus te oordelen,moet de wijs-

heid Gods geprezen zijn, die zo groten voornemen heeft uitgevoert ineen Kerk,
die tot die tijd toe denRoomlchen Stoel was toegedaan geweeft, en dieper dan
eenige andere Kerken in bygelovigheid verzonken lagen, dat door 't middel van
Hendrik de VIII , die altijd metde Pauzen meerals iemand verecnigt geweeft is , en
nier zonder haar communicatie en goetvinden gedaan had , te meer om dat hy gefta-

digmet verfcheidc bygelovighedenvan die Kerk ingenomen was; eindelijk hy was
den enigften Vorft die 't Hofvan Romen vereerden , met den Titel van Belchermer
des Geloofs. 't Is ook een groot efteét der voorzienigheid , dat zo groten voorne-

men met zo weinig moeite zo ver door gedrongen is ; en de groote beroerten des

volks zonder groote blocdftortinge gedempt zijn ,- hoewel de zelve zeer formidabel

waren. Eindelijk 't was een byzondcren invloed Gods, over deze gewichtige be-

roerten ,datKarelden V.een magtig Vorft, en gelukkig in al 't geen hyonderftond ,•

noit geen gelegentheid heeft gevonden , om zijn wapenen tegen Engeland te wen-
den , hoewel zijn eer en zijn belangen hem daar toe aanzetten»

Het andere vooroordeel betreft de Reformatie veel nader. Men gelooft datCran-
mer , en de Bifïchoppen die de Kerk onder Eduard den VI. Reformeerden, een al te

blinden genegentheid voor Hendrik den VIII. gehad hebben , 't zy met hem om der

minfte tegenzin van zijne vrouwen te bereiden ; of met zijn verdorventheden met
haar vleyingen te voeden,die fy daar na,als ftrydende tegen de zuiverheid des geloofs,

verworpen hebben ; men ziet dat zy in dit voorval tegen haar gemoed hebben aan-

gewerkt-

't Zou een flegte antwoord op deze ftrengebeftraffinge zijn, dezelve weder op
de Roomfche Kerk te doen vallen, metde fchandelijke vleyingen der befte Pauzen
ten toon te zetten

,
gelijk Gregorius de Grote, wiens plichtplegingen aan den on-

wettigen bezitter Phocas een opvolginge van nederige vleyingeziin 5 als ook in

eenige zyner vertalingen aan Brunehaulr, een van degrootfte wanfchepzels van
onkuisheid en wreetheid, alsoit dit geflacht heeft voortgebracht. Waar uit blijkt

da; Gregorius altijd bereid.is geweeft de ondeugendfte te believen. Maar aangezien

wy met de Roomfche Kerk lelijk af te fchilderen^ onze Reformateurs nietrecht-
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vaardigen , 20 moeten wy arbeiden om haar te verontfchuldigen j voor eerddan^
7. y waren noch niet tot de volkome kcnniirc van al de waarheden des Geloofsge-
komen. Cranmer en Ridley waren zelfs in onwetenheid , ten opzicht van ver-

lcheidcne Hooft (tukken , en onder anderen over de wezcntlijkc tegenwoordig-

heid. Ridley is jegens dit point, door 't Boek van Bcrtram verlicht ; en hier na
bracht hy Cranmer uit deze dwaling. Men zietdan wel dat zy zelfs dwalende, de
dwaling niet konncnorndotcn- Wat aangaat andere HoofVftukken, als de noot-
zakelijkheid om den b'eker aan 't volk te geven, God in de gemene ta Ie te dienen,
verfchcide miflUgen van de Miflè te fcheiden , zy willen wel dat men de Reforma-
tie zo ver uit moed trekken ; maar zy geloofden doen niet dat dit een volkome zon-
de was, al deze milïlagen te behouden, tot dat zich een gclegentheid zou aanbie-

den om dczelvetc vernietigen. Zy waren mogelijk bedrogen door de woorden
van den Propheet Nehemias» ofdoor. de exempelen der Apodelen , dienadever-
nietiginge van de Wet Mozcs, door de oprichtinge van de Wet des Evangeliums
noch in de Tempelen aanbaden , de befnydinge onderhoudende , offerende de Hei-
ligingc na ouder gewoonte: want S.Paulus beeft dit noodzakelijk gedaan, alshy
zich in den Tempel zuiverde. Deze dingen fchijncn de Reformateurs te recht-

vaardigen: zy hebben ook in acht genomen dat de Apodelen hebben gedaan , alles

aan alkn, om eenigete kontien winnen , en dat de eerftc Chridenheid verfcheide Ce-
remoniën van 't Heidendom had aangenomen. Alle deze overweginge deden haar
in verfcheide opzigten dezyde vangcdult kiezen; en indien dezelve niet genoeg
zijn om haar t'ecnmaal te rechtvaardigen , zy zullen ten minden hare milïlagen vcr-

fchonelijker maken. Eindelijk wy bekennen dat zy menfehen geweefl zijnde , hare

uitdekende hoedanigheden met iwakheden en mifllagen zijn vergczelfchapt ge-

weeft. Men kanzcifs zeggen, dat Cranmer een zeer uitfteekent menfeh zijnde,

dat'cr een zekere noodzakelijkheid isgeweeil, dat zijn onvergelijkelijke verdien-

den met eenigc onvolmaaktheden zijngematigtgewecd, om deuiterdceerbewy*
zing, die 't volk hem toedroeg , te verminderen ; en als wy vorderde zwakheden
van cenigeOudvaders der eerde Kerke, met dezyne vergelijken, als die van S.

Athanazius, vanS. Cyrille, en van meer andere yverigeBcfchcrmers van ons Ge-
loof, men zal zo veel vlekken in haar leven, als in dat van Cranmers vinden. En
warelijk indien men al zijne handelingen examineert, zonder zich aan vooroordeel
overte geven, zal men mogelijk bevinden dat noit Prelaat der Kerke uitdekender
hoedanigheden noch minder gebreken gehad heeft. En indien de vreze hem zijn

Verloflcr deed verloochenen , hy heiligde zijn mifdaad door een waaragtig berouw

:

door ecu vrywillige overgevinge van zijn zelvcn, om alles om Jezus Chridus te

lyden ; door een dantvaftighcid daar de laatfte ecu wen een exempel van ontbreken.

De deugden en gebreken dezer grote Mannen, moeten gelijk tot onze leetinge

dienen: hoe broos en gering deze vaten zijn gewcelf, zy hebben ons ten minden
eengrooten Schat, het waaragtige Evangelium van onzen Verloffer, toegebragt.

Indien wy de Geboden en Inzcttingcn volgen, wy zullen de eeuwige Gelukzalig-
heid verwerven, met minder pyncn cngcvaarlijkhcden dan zy gedaan hebben; in

plaats van de vlammen die haar hebben verteert, zullen wy niet dan een gemakke-
lijkcn en effen weg hebben. Maar indien wy ons profijt niet doen uit de voordelen
die ons nit haren arbeid fpruiten , moeten wy ons bereiden , ot om al deze fchrikke-

lijkc beproevinge te lyden, die God haar toegezonden heeft, om haar lijdzaam-
heiden Geloof te oefenen, en mogelijk ook om haar, over haar al te groten ge-

diendigheid en vlcy inge te draden i ofin een veel jammerlijk er d^at dan die , te ver-

vallen.

HISTO
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Behelzende 't geen 't aanmerkelijkft voorgevallen is onder

Hendrik de VIII. federt zyn komfl tot de Kroon tot aan

het begin van V Proces , 't welk wegens zyn

Echtfcheiding aangefteld wierd.

Waar in men ziet

De Staat der Polityke en Kerkelijke Re-
gering van die tijd.

NGELAND had een geheele eeuw bloot gefteld

geweeft voor d' elenden van een t' eenemaal bloedi-

gen oorlog, veroorzaakt door de verdeeldheden der

Huizen van Jork en van Lankafter. Deze inland-

fche wanordeningen hadden den Engelfchen aan-

zienlijke Staaten , welken zy in Vrankrijk bezaten ,

doen verliezen. De Volkeren waren bedurven;

verfcheidene doorluchtige huizen uitgebiufcht ; en zeer veel bloedts

vergooten. Men befpeurde ook zelfsgroote overblijffeien van ver-

bitterdheid in de geeften ; en men bad beproefd alles 't geen een zo

langduurige en wreede burgerlijke oorlog , als deze , 't doodelijkft

kan hebben. Maar deze rampen namen een eind , op de vereeniging

der twe partyen , in de perfoon van Hendrik de VIII. ,Men had onder H .^ d

de voorgaande Redering reden gehad om zich een zo algemeenlijk ge- vin.kómc

wenfchte verzoening te belooven ; en onderruflchen was zy meer op^e^*
00

fchijnbaar als waar geweeft: want Hendrik de VII. voor het Huis van Aprü.iyoy.

A Lan-
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Lankafter, daarhy uitgefprooten was, een uitfteekende zydigheid

doende blyken , en handelende het Huis van Jork met een ftrengheid ,

die zich fomtyds tot aan de Koningin uitftrekte , was het by na on-

mogelijk dat 'er in de geenen , welke leeden , geen verbitterdheid

over en bleef. Van d' andere kant ftonden 'er van tyd tot tydvalfche

Vorftenop, die de Regering ontroerden , en door dit middel de haat

en de jaloersheid tuffen d' eene en d' andere party aankweekten- Doch
op de dood van Hendrik de VIL verdween eindelijk alles. De
wrokken en de vermoedens met hem als begraaven zijnde, was de

komft zijns Zoons tot de Kroon den Engelfchen zeer aangenaam.

Zy maakten zich vroed , dat deze jonge Vorft hun oude pretentien

op Vrankrijkin weinig tydts zou cWn herleeven, en dat hy in de

zaaken van Europa weer het deel zou neemen , 't welk zijn Voorzaat en

voor de burgerlyke oorlogen daar in gehad hadden.
(a)Volgem Een andere reden vermeerderde de hoop en de voldoening der En-

?*fïffy

m
gelfchen, te weeten dat Hendrik, op de (a) zelve dag als zyn Vader

bert telt
begeeft gaf, Dudley en Empfonin den Tour deed zetten. Hendrik

des anderen <* e v^» nac*> c ZJ Ult ftaatkunde of uit gierigheid, mogelijk door

daags. beide deze beweegredenen , bykans niet gearbeid als om rijkdom-

Gieriglieid men te verzamelen. Men moeft derhalven , om zich in zijn gunft

d

an

vn
Cndrik te w*kkelen » byzondere middelen hebben omzijn koffers te vullen

;

en een Minifter kon hem niet lang behaagen , zoo hy de konfl: niet

en kende van de fpaarkift te vergrooten. Deze kwaade neiging was
oorzaak van allede beroerten, welke geduurende zyn leven voor-

vielen. Men ftond op in eenige ontmoetingen ; zoekende het volk de

gelegentheden van haar mifnoegen te doen uitbariten. Maar deze

Koning had altyd geluks genoeg omde wederfpannigen weer tot hun
plicht te brengen ; en aldus veranderde hy niet van beleid.

Dudley en Empfon waren de laatfte werktuigen , daar hy zich

tot zijn afperfingen af diende. In minder als niets gingen deze

nieuwe Minifters verder, als alle de geenen die voor hen geweeft

hadden. Een ieder gevoelde hun geweldenaryen , en was voor hun
roofzucht bloot gefteld. Men wierp d' eenen in de gevangenis , onder

onrechtvaardige voorwendingen j end' anderen wierden vervolgd

op wetten > welke wel in waarheid geldboeten verordenden ,

maar niet meer in 't gebruik waren, 't Volk door een zo ftrafïe hande-

lingtot wanhoop gebracht, vattede een afgryfelijke haat op tegen

de Regering. Deze haat, ver van te verminderen, vermeerderde alle

dagen*
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dagen ; en zy was in haar hoogde graad , toen den Koning ziek

wierd. 'c Geen de zelve noch krachtiger maakte, is dat, na dat hy
met een ongeloofelijke gretigheid fchatten vergaderd had , hy 'er

nauwelijks een klein gedeelte af aan zyn Hovelingen uitdeelde. Door
deze vrekgierigheid had hy zich een groot getal van vyanden, en zeer

weinig vrienden gemaakt : Mogelijk ook zelfs dat zijn dood, tot zijn

geluk, recht van pas voorviel. Hendrik de VIII. wel weetendedateen

diergeli jke manier van doen een Koning niet en pafte , geloofde dat

hy , om zijn Regering met glorie aan te vangen , een groot voor- Empforun**

beeld behoorde te maaken van de twe Minifters , daar wy zo denTour g«-

even afgefproken hebben Hy zond hen dan in den Tour, en deed
zc '

ter zelve tyd de minder Officieren , welken zy gebruikt hadden, by de

kop vatten.

Zo haaft als hun ongeval bekend was, kwamen 'er van alle kan-

ten klachten tegen hen. Men bevond , dat zy alle beiden op deze

verandering van" fortuin verdacht geweeft, en met die van hun aan-

hang gearbeid hadden, niet alleenlijk om zich tegen de woede des

volks in veiligheid te ftellen, maar zelfs om zich aan den nieuwen
Koning ofnoodzaakelijk, ofontfagchelijk te maaken. Deze voorzorg

wierd aangemerkt ah een andere mifdaad , en diende niet als om hen

te doen verbordeelen. Men verkiaarde hen fchuldig aan gekwetfte

Majefteit: maar den Koning vindende dat dt vonnis, hoewel 't een

foort van voldoening aan 't gerecht was, aan de geknevelde volke-

ren geen voldoening en deed, gaf laft , dat men groote fommen zou

uitkeeren, weiken deze fnoode uitvoerders der onrechtvaardige wil- „ ..

len van Hendrik de VIL afgeperft hadden. En toen het Parlement EenPa'rle-

vergaderde, wierien Dudley en Empfon aan de ftrengheid der twe mcnt ve.-ga-

Huizen overgelaaten , welke hen ter dood veroordeelden. Zy wier- jaauswr/ré,

den echter niet voor den 18 Auguftus gerecht. Den Koning ging

nog verder : hy keurde goet verfcheidene wetten,om te bezorgen, dat ™l"a\

ooi

d' onderzaaten in 't toekomende voor diergelijke onderdrukkingen

bevryd mochten wezen. Eindelijk, vreezende dat men hem voor zo

geldzuchtig mocht houden als zijn Vader , gafhy aan de perfoonen

,

die tot hem naderden , tekenen van zijn mildheid, en wierd wel haaft

voor de heerlijkfte Vorft van Europa gehouden. Maar terwijl hy zich

van het een uiterft afwyderde, viel hy in *t ander; want hy wierd

zo verkwiftig , als zijn Vader gierig geweeft had. Ten einde van drie

jaaren waren zijn koffers al ledig, hoewel hy , toen hy op den Troon

A 2 klom,
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Verkwi- klom, over de achtien honderd duizend ponden Sterlings in de

Hcndrfkdc" Spaarkift had gevonden. Men zou gezegt hebben , dat hy voorge-

vni» nomen had de zaaken in d' eene overmaat zo ver voort te ftuwen

,

alsHendrik de VII. in d' andere had gedaan.

Thomas, Graafvan Surrey , en federt Hertog van Norfolk, die

geduurende de zeven Iaatfte jaaren van Hendrik de VII. groot Trefo-

rier van Engeland geweeft had , behield zijn ampt, en wierd daar op

nieuws in beveftigd. 'tWas een Heer die d' uiterfte believing voor

zijn Meefters had. Hy fchikte zich t' eenemaal na hun neigingen

;

invoegen dat hy den Zoon zo wel diende in zijn overmaatige koften,

als hy den Vader in zijn gierigheid had gediend. Wat'erookafzy

,

de verkwifting des nieuwen Konings was hem voordeelig. Zy ver-

kreeg hem, in 't begin van zijn Regering, d' achting des Adels, en

des Volks, 't Is waar , dat in 't gevolg zijn overdaadigheden den Staat

mogelijk laftiger vielen , alsd' afperfingen van Hendrik de VII. had-

den gedaan: maar eindelijk, zijn gunften verfpreidden zich over

zijn gantfche Hof, en de koophandel begon wel haaft weer te bloeyen,

en het geld gemeen te worden,

aafkenvan
^en anderen verkreeg hy zichfn de vreemde landen een byzondere

Hemirik de achting. Men aanmerkte hem niet alleenlijk als een machtig Koning,

Treemdefan-
maar °°k a ^s eelfl zeer ver^ndig Koning, en die zijn waarachtige

icn. belangen volmaaktelijk wel kende. Zijn groote ftaatsregel was, de

fchaaltuflchen de Franfchen en de «Spanjaarden altijd even gelijk te

houden : hy had deel in alle de traktaaten van vrede , en in alle de

verklaaringen van oorlog : hy was den fcheidsman der twe Kroonen,

en regelde alle zijn zaaken volgens de ftaat daar hy d' eene en d' andere

'm zag.

Hy doet Lodewijk de XII. was den eerften Vorft , tegen wien hy zijn wa«

Ie" oorlog
penen wendde. Vrankrijk , alreedtsontzagchelijkuit zich zelven,

aan. door de wedervereeniging van Bretanje, welke Hendrik de Vil. zou

hebben konnen beletten , was 't noch meer door haar progreiïen in
?
z

Hertogdom van Milanen. De vrees van onder een vreemde heer-

fchappy te moeten zuchten wapende toenmaals gantfch Italien tegen

de Franfchen. Ferdinand en Hendrik, jaloers , of wel verbaafd over

zo veel voortgangen, traden in het zelve verbond. De Spanjaar-

den, welke in die tijd onder zich zeer eenig waren , vermeefterden

Navarre , en fielden zich door deze verovering op hun gemak , dewijl

zy Vrankrijk van die kant belemmerden. In minder als niets verloo-

ren
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ren de Franfchen in Italien de vrucht van alle hun veldtochten ; en

Hendrik hen eindelijk genoegfaam vernederd vindende , wilde de

vrede wel met henmaaken. Hy had in dezen oorlog groote roem
verkreegen ; hebbende zelve zijn wapenen in Vrankrijk gevoerd,

't leger van Lodewijk de XII. geflagen , (a) Teruwane en (b) Door- (a) i4Aug.

nik ingenomen, d' eerlte dezer plaatfen geflecht, en d'andere be- I5 1 ?-

houden. 't Was hier dat den Keizer Maximiiiaan hem op een onge- ^t\
meene wys betuigde, hoe veel hy hem achtte ; want niet vernoegd

ls., 2

° '

met hem in alle d'openbaare plechtigheden de voorrang te geeven,

wilde hy ook noch foldy onder d'Engellchen neemen ; 'rgeen Hen-
drik uitfteekend aangenaam was, hoewel 't inderdaad niet veelom
't lijfhad, beloopendedeSoldy ontrent honderd ryksdaalders daags.

O p deze vredefluiting volgde het huwelijk van Lodewijk met Ma- De vrede

ria , Hendriks Zufter : maar den Koning van Vrankrijk weinig tijdts gefloten den

daar na komende te fterven , moeft men denken om andere fchik- '
7
t Huwe/ij'k*

kingen te neemen. Fran^ois de I. Lodewyks Navolger , aanzocht zeer gemaakt den

yverig 't verbond met Engeland , en vernieuwde de traktaaten ;
5
Lodewijk

waar na hy alle zijn krachten na 't Hertogdom van Milanen deed ^exii fterft

trekken. Den Paus en Maximiiiaan perften Hendrik , omzichbyhen ijnyl

te voegen ; en om hem daar toe te brengen , beloofde den laatfte

'tKeyzerrijkaanhemafteftaan. 'tWas de rechte wys om hem op
zijn zwakft te vatten. Niettemin vernoegde hy zich met aanzienlij-

ke fommen aan deze twe Vorften te befchikken; maar nooit wilde

hy eenigeverwyderingin Vrankrijk maaken. De vrede ook op den

oorlog van Italien gevolgd zijnde, had Franfois zo weinig gevoelen

van 't geen 'er gefchied was, dat hy niets zo zeer wenfchte als zich De Princes

enger dan ooit met Engeland te vereenigen. De Princes Maria , Hen-
j^o™,*

3" liê
'

driks Dochter , wierd aan den Dolfijn toegcftaan, en Doornik, ten in- loofd den 8

'

zichte van deze vermaagfchapping, aan de Franfchen wedergegeeven. Odob
«

J s'?.

't Was ontrent deze tijd dat Karel, Aardtshertog van Ooftenrijk Maximiii-

wegenszijn Vader , Erfgenaam van het Huis van Borgonje wegens aan 0e,ftden

zijn Grootmoeder , en van de Kroon van Spanje wegens zijn Moeder, 1^9 en"^
metluifterinde wereld begon te verfchijnen. De dood van Maximi- reUr' z,

i
n

,. .- „ ° r * , ' , , Tr . ... ,,
plaats verko.

liaan, zijn Grootvader , gafhem ook noch het Keizerrijk, 't welk zenden*»

hy ondertuflchenmetFran^ois, die de zelve pretentien had als hy, -*
uni "

te betwiften had. Deze medeftreeving hitfte den een tegen den an-

der. Byzondere verbitterdheden , ftrydige belangen, eneensbyna
evengelijke eerzucht , maakten hen voorts onverzoenlijke vyan-

A 3 des
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den. Zo zy by wylen vrede maakten, 't was tegens hun dank,

en met weinig oprechtheidts. 't Geen *er voorde eligs in deze gefchil-

len voor Engeland was , is dat ze niet weinig en hielpen tot Hendrik

zo doorluchtig te maaken ais hy geweeft heeft; dewyl deze twe

machtige Vorften,de beruch ften van hun ceuw,hem ieder omt zeerft

ftreelden, en niet alleenlijk met yverigheden, die menlydenkan >

als ze noodzaakelijk zijn, maar zelfs met de blyken van een waare

onderwerping : want weetende dat de hoogmoed hem t* eenemaal

bezat, verzuimden zy, indegelegentheden, de dingen uiet, welke

hem in deze ongeregelde dtift konden vleyen. Dat is 't voor een ge-

deelte, 't geen hem in den geeft zyner eigene onderzaaten zo groot

heeft doen fchijnen.

leFkorw in
^ C Hoven van Vrankrijk en van Engeland in den jaare 1 5 zo. over

Engeland dé een gekomen zijnde wegens een byeenkomft der twe Koningen ,

itfMayijzo.
oor(j e elde Karel lichtelijk, hoeftrydigde zelve tegen zyn belangen

kon wezen. Hy befloot dan, den Koning Fran?ois te voorkomen,
en hem in beleefdheid en in vertrouwen jegens Hendrik niet te wy*
ken. Aldul, zonder pafpoorten te verwachten, en zonder de minfte

voorzorg tot zyn verzekerdheid te neemen , vervoegt hy zich te Doe-
vres , en verzoekt het verbond des Konings van Engeland tegen de

Franfchen.

Gelijk Volfey toenmaals Minifter van Engeland was, dacht den
Keizer niet als om hem op zijn zyde te krijgen,. Hy vereerde hem
koftelijke gefchenken , gelijk hy ook deed aan den Koning, en aan

de voornaamfte Heeren van 't Hof; en hy beloofde hem zelfs , dat

hy hem tot het PaufTchap zou verheffen. Doch hy geloofde niet , zich

veel te verbinden , met voor een tegenwoordig voordeel een ver af-

gewyderde waardigheid te belooven, dewijl Leo de X. noch maar
een jeudig man was. Eenige redenen van ftaatkunde deden't Engel-

fche Hof, alreedts door des Keizers gefchenken verwaggeld , t' eene-

maal overhellen. Men betrachtte; „ dat, dewijlde Staaten van dezen

„ Vorft zeer ver van malkanderen gelegen waren,hy niet zeer te vree-

,,zen was, hoewel hy een groote uitftrekking van land bezat; dat

,, Vrankrijk alleen, hoe machtig hy ook wezen mocht, genoeg was om
e , hem't hoofd te bieden; maar dat Francais niet als een zeer gevaarlij-

„ kegebuur kon zijn , indien zijn voorneemens gelukten, dat 's te zeg-

„ gen , indien hy Napels,Navarre,en Borgonje wederwon,en dat hy 't

5 , Milanees behield jdat voor al, zo lang als de Franfchen een voet in Ita-

lien
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„ lien hadden , de Paufen flaaven zijn, en in de zaaken des Criften-

„ heidts die rechtvaardige maatigheid , van de welke , volgens de Re-

,, iigie van die tyd, alles afhing , niet meer zouden konnen onderhou-

,,den. 't Was dan om deze overweegingen dat men beiloot,zich by
den Keizer te voegen , de Franfchen weer tot redelijkheid te brengen,

en hen uit Italien te verdryven. De zaaken aldus bereid zijnde, ging Byeeu-

de famenkomft van Francois en Hendrik geheelijk door, in verze- F^oiTen
keringe van een wederzijdfche vriendfchap , en in vreugdepleegingen Hendr>k de»

die uitfteekend veel koftcen. Maar een twede byeenkomft vanden
7

van'den.

Keizer en Hendrik gaf aan Vrankrijk genoeg/aam welgegronde H
ei

^f^w
vermoedens, gelijk het in 't gevolg bleek, toen den oorlog tuflchen w. luiy.'

Karelen Francois verklaard zijnde, dezen laatfle d' Engelfchen op
óor̂

wede
.

den hals kreeg. Vrankrijk.

Leo de X. wat vroeger geftorven zijnde als den Keizer wel ge- Leo de x
wenfcht had , ftuurde Volfey terftond een Bode aan dezen Vorft , fterft. i De-

om hem te bidden , dat hy aan zijn belofte wilde gedenken. "Adriaanla
Maar Adriaan, dieKarels Leermeefterhadgeweeft, was al voor de zijn plaats

komft van dezen ExprefTe verkoozen. Om dan den Kardinaal te be- den 9 .j anu-

vredigen , en hem op tuil te houden, verzekerde men hem, dat aril 52*t

men aan hem denken zou , zo haaft als de ftoel weer ledig kwam-
te worden; en men deed hem 't Aardtsbifdom van Toledo verhoo- sterft den r^

pen. Maar Adriaan ten einde van twintig maanden geftorven zijnde ,
SePtemb«

hield den Keizer nochmaalszijn woord niet aan Volfey. Deze , hoe-

wel ten uiterften verbitterd , veinfde echter, in de gedachte dat de

belangen zijns Meefters hem eindelijk een gelegentheid zouden be-

fchikken om uit te barften. Hy verbergde zijn gevoelens en voornee-

mens, tot zo verre dat hy aan den nieuwen Paus betuigde , dat den

Koning en hy d' uiterfte blijdfchap hadden over de perfoon , tot wel-

kers verheffing zyveele geloften hadden gedaan , zonder deze zelve Kiemenc

geloften aan iemand anders mede te deelen, op den ftoel van S. Bahem^d»
Pieter te zien* ij.NovemU

Zo lang als den oorlog duurde, fpaarde Karefnoch heusheden, 151J *

nog belicving , noch vleyeryen , om zich van Hendriks vriendfchap

meeren meer te verzekeren. Hy deed een twede reis na Londen, -

T
,

wct
^ •

ten einde aldaar perfoonlijk d* Order van de Koufeband t' ontfangen. zersinEnge"

Dit was, of de dekmantel, of de gelegentheid van een nieuw verbond ] *nd de
£
2€°

tuiTchen de twe Vorften. Maria, Dochter van Hendrik en Ka-
ayls"

thaiina, die geen andere kinderen hadden , en 'er ook geen meer

dacfc.*
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dachten te krijgen , wierd aan den Keizer beloofd. Hy verbond zich

,

op ftraf van den ban en honderd duizend ponden Sterlings, deze

Princes, zo haaft als zy tot een bekwaame ouderdom gekomen zou

Maria aan dé wezen, met tegenwoordige woorden te trouwen, d* Onderhouding
Keizer be- der Artvkelen wierd van wederzijde gefworen ; en de twe Vorften
loofd, den 19 _ '

., . . n
Jun>-i5i2. beloofden , malkander by te itaan.

De flag van Pavyen beflechtte vervolgens de gefchillen des Keizers

en des Koningsvan Vrankrijk. Deze laatfte Vorft verloor 'er zyn vry-

heid, en zijn troepen. Hy wierd in Span jen gebracht ; en alles boog.

onder de macht van Karel, die, vertoornd over dat Klement de VI 1.

zich aan de zijde van Vrankrijk gevoegd had,zijn wapenen tegen hem
wendde. Romen wierd ingenomen, en den Paus zes .volle maanden
gevangen gehouden.

Pen<j, Thans befloot Volfcy, ziende het gemeen belang met zijn eigene

n»y ij 17. wrok overeenkomen, 't momaanzicht af te lichten. Hy bracht

zijnMeefterzo ver, dat hy zich met Fran^ois, en vervolgens met

den Paus, tegen Karel verbond, wiens macht de gantfche we-

relddeed beeven. En in der daad, dezen Keizer, opgeblazen door

zo veel gevolgen , fcheen geen ander oogmerk meer te hebben als een

algemeene Monarchy op te rechten. Hy begon met t' arbeiden om
de ruft van zijn Koningrijk Spanjen te beveftigen. In deze gedachte

wilde hy d' Infante van Poortegaal liever trouwen, als de Princes

van Engeland. Hy brak dan zijn woord j maar hy brak het op een

zeer fmaadelijke wys , lydende dat 'er in zijn Raad gezegt wierd , dat

de Princes Maria een baftaard was , geboren uit een ongeoörlofd hu-

welijk, en dat men aldus van haar recht op de Kroon gantfeh geen

voordeel zou trekken. Wy zullen in ons Twede Boek breeder van dit

werk fpreeken. Deze hoon wierd van andere verongelijkingen ver-

zeld. Hendrik had de meefte koften des oorlogs gedaan; en onder-

tufïchen had hy geen deel in de voordeden, die 'er uit fprooten. Ten
anderen wilde den Keizer hem geen byftand bieden om de Staaten,

welken zijn Voorouders in Vrankrijk hadden gehad , weder te ver-

overen» Vergramd over een zo onwaardige manier van handelen ,

en van d' andere kant aangedreeven , zo door de verbitterdheid des

Kardinaals, ais door redenen van ftaatkunde, maakte hy een ver-

bond met Vrankrijk. Deze nieuwe vereeniging baarde tulTchen de

twe Koningen een volmaakt verftand , een byzondere achting, en

een zeer enge vriendfehap. Den Koning van Vrankrijk geraakte , op

Hen-
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Hendriks dreigementen , uit de gevangenis , hoewel op harde voor- Den i&.

waarden; zo echter voorwaarden , als ze de vryheid aan een Koning Maart ijitf»

wedergeeven, hard konnen zijn. Francois bekende zelve, dathyde

zijne aan Hendrik verfchuldigd was.

Vervolgens zag men de beruchte Klementijnfche Ligue , tuflchen
ti ^

,e

h

me,"'"

den Paus, den Koning van Vrankrijk , de Venetiaanen, deFloren- gue, den«

tynen, en Francois Sforze Herrog van Milanen, uitbarften. KIe- Mayijatf.

ment ontfloeg den Koning van Vrankrijk van den eed, welke hy te

Madrid had gedaan. Altemaal namen zy de wapenen op tegen Karel

,

en beflooten,den Koning van Engeland voor Beïchermer van hun ver-

bond t' erkennen. Den Keizer, vertoornd over het beleid des Paus, tufchen
?
deo

noemde hem ondankbaar, trouwloos, enontlafttezijn gramfchap Pausenden

op hem; terwyl den Koning van Vrankrijk, die maar alleen dacht » *

om zijn kinderen te verloflen , welke van den Keizer in gyzeling ge-

houden wierden, den oorlog flapjes voorczettede ; en dat den Koning

van Engeland veel liever icheidtsman wilde blijven, als deel in het

gefchil neemen. Aldus vond Klement zich zonder Bondgenooten.

DeColonnas, Karelsmedeftanders, traden in Romen met nier meer Deas».
als drieduizend Soidacen

,
pionderden een gedeelte van de (rad, en September.

dwongen den Paus op 't Kafteel S. Angelo te vluchten. Hier wierd hy
genoodzaakt te kapituleren, en zijn vrede met den Keizer te maaken.

Maar gelijk deze vrede niet vry willig had geweefr, , geloofde hy niet

dat hy de zdve behoefde te houden. Naauwelijks was het onweer
over, of hy nam toevlucht tot zijn oude kuiperyen; en om te begin-

nen, zettedehy denKardinaalKolonna af. Vervolgens trad hy met
een leger in 't Koningrijk Napels , en nam daar verfch. idene plaatfen,

welke aan het Huis van dezen Kardinaal behoorden. Doch na alles,

ziende dat zijn Bondgenooten zich niet zeer en haaftten om hem by
te (taan, en ten anderen tyding hebbende dat men uit Spanje g

roote

krachten tegen hem zond, onderwierp hy zich aan den Keizer. Maar
het beftand wierd in minder als niets geilooten en verbroken; want
den Paus , (leunende op de nieuwe beloften van zijn Bondgenooten ,

en aangemoedigd op 't gezicht van drie honderd duizend dukaaten,

gefprooten uit het begeeven van veertien Kardinaals hoeden , ver-

brak het traktaat 't geen hv gemaakt had, en gaf aan den Graaf van

Vaudemonthet Koningrijk Napels, meteen leger om 'er 't bezit af

tegaan neemen; maar de komft des Hertogs van Bourbon veran-

derde nochmaals de gedaante der zaaken. Romen wierd ftormen-

B dcihand
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Romen in. derhand ingenomen , hoewel ten koften van dezes Generaals lev-nr

^
e

'

Tni v
V
Y^'

buizend nienfehen wierden door de kling gejaagd : en de ftad

ujt' enge- bleef, geduurende verfcheidene dagen , ten roof voor de Soldaaten.
piondcrd. p> chi iftene Vorften zagen niet als met leedwezen 't geweld 't geen

men aan hun Hoofd deed. Altemaal toonden zy 'er gevoeligheid

over, behalven mogelijk eenige Lutheraanen, die 'er geen deel in

namen. Den Koning van Engeland was 'er 't meeftover vertoornd.

Den nl u. Hy ftuurde Volfey in Vrankrijk , om wegens een verbond te hande-
v* len , ten einde Karel te dwingen den Paus weer in vryheid te ftellen.

Waarlijk den Keizer wift niet al te wel , hoe hy een beleid, zo ftry-

dende tegen de godvruchtigheid en d' y ver , welke hy uiterlijk voor

• de ftoel van Romen deed blyken, rechtvaardigen zou: en niette-

min hield hy den Paus eenige maanden lang gevangen , willende hem
niet ontflaan eer hy hem tot zijn oogmerk gebracht, en de voor-

waarden , welken hy hem opleggen wilde , zou hebben doen aan-

neemen. Ondertuflchen vond den Paus, verdrietig overeen zo Iang-

Den^De- duurige gevangenis , middel om in een vermomd gewaad t' ont-
couber. vluchten, laatende daarom echter niet £ erkennen , dathy zijn vry-

heid voornaamelijk aan de dreigementen en d' aanhoudingen des Ko-
nings van Engeland verfchuldigd was.

Aldus waren alle dingen in een gunftige gefteldheid , voor Hen-
drik, wanneer men van zijn Echtfcheiding begon te fpreeken. d*An-

dere Vcrften wildenhem te vriend hebben , en vreefdenherrf te vy-

and te krygen. Hy had en den Paus , en den Koning van Vrankrijk

,

ten hooglten verplicht , ter oorzaak dat hy met den Keizer had ge-

broken.

Staat van Maar hoewel hy Jakob de IV. Koning van Schotland, zeer na be-

kukefiun ^on'^ » was echter deze maagfehap niet bekwaam om de verbitterd-

opzkhte heid, welke federt zeer lange tijd tuflehen d'Engelfchen en de Schot-

S.
Sch0t" ten taerfchte, te fmooren; gelijk ook niet om d' enge vereeniging

DenpScp- dezer laatften met de Franfchen te verbreeken. Toen hy zich ook,
tem

. 1513. -n JJ; v jer(j c j aar van 2 jj n Regering, by den Keizer voegde, tegen

Lodewi'k de XII. viel Jakob met een fchoon leger in de Noordelijke

gedeelten van Engeland. Niettemin wierden de Schotten altemaal

in de vlakte van Floudon, door den Graafvan Surrey , neergehakt

;

en hun Koning verloor het leven in deze flag , of ftierfweinig tijdts

na de nederlaag van zijnheir. Van dat oogenblik afviel Schotland

inde beroerten, welke gemeenlijk een minderjaarigheid verzeilen:

in-
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invoegen dat deze Staat , verfcheurd door fa&ien, moeite genoeg

had om eenigc ruft te genieten. Hendrik nam een zo gunftige gefreld-

heid waar : hy verfwakte het gezag des Hertogs van Albanien , Hoofd

van de Franfche party , en haalde hem zo veel werks op den hals,

dat dezen Hertog geen nieuwe beroerten t ufTchen de twe Koningrijken

kon doenontftaan. De vreJe vervolgens tiilTchen Vrankrijk en Enge-

land gemaakt zijnde , en Hendrik van de kant der Schotten, hoe krijgs-

achtigzy ook waren, niet meer vreezende , wendde hy alle zijn ge-

dachten om een machtige party in't midden van hen te maaken. Ge-
lijk d' Indien in deze tydgroote rijkdommen door geheel Europa ver-

fpreid hadden , maakten de meefte Vorften zich vroed , dat het geld

veel meer zou doen als de wapenen. Weinige waren 'er die zich niet

liever beleggen wilden op een tot daar toe minder bekende handel , als

zich in te wikkelen in een oorlog, welkers uitflag twijfelachtig was.

Den Koning van Vrankrijk en den Koning Hendrik hadden in Schot-

land yder zijn Aanhangers , door welker handen zy groote penfioenen

gaven aan de Hoofden der factie, en aan de Hoofden der doorluch-

tigfte huizen, 'k Heb, in 't doorbladeren der publijke Aden, om'er
in deze Hiftorie my af te dienen , verfcheidene orders gevonden,

om fommen geldts te betaalen aan d' Aanhangers , welken Engeland

in Schotland had; en ik zie groote fchjjn dat de Franfchen zich even

eens droegen. Deze ongewoone handel heeft langen tyd geduurd;

maar 't geliefde de Voorzienigheid eindelijk de redenen 'er af te doen

ophouden , met de twe Kroonen op het Hoofd van een eenigen Vorft

te zetten.

Zodanig was de gefteldheid der zaaken van Hendrik de VIII. voor Stsatzij-

zöveel de vreemde landen betrefce. Laat ons nu zien, wat 'er in En- J"E
*a

„riand.

geland omging, zo ten opzichte van de Polityque Regering , als van

de Kerkelijke materien. d' Eerfte zaak, welke dezen Vorft deed,

toen hy 't bezit van de fouveraine macht nam , was 't noemen van zijn

Raadtsheeren. Hy trokdezelven, ofu'it degeenen die alreedts z'jn

Vader in de zelve hoedanigheid gediend hadden , of uit de perfoonen

welke hem van de Graavin van Richemond en van Derby , zijn Groot-

moeder, aangepreezen wierden. Deze Vorftin was doorluchtig door
haar voorzichtigheid , en door haar godvruchtigheid. Alle de rechten

des Huis van Lankafter waren op haar vervallen ; maar zy Mond
haarpretenticnafaan haar Zoon, behoudende voor zich niet anders

als de voldoening van denaam van Konings Moeder te vperen. Zy
B 2 ftierf
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ftierf kort ni dat haar Zoons Zoon tot de Kroon gekomen was. De
verde eldheid floop in den Raad , in de welke twe groote partyen wa-

ren. Fox, Biflchop van Winchefter, was Hoi fd van d'eene; en

d' andere hiel i het met den Treforier. Men had te vergeef» gearbeid

omdezc twe Heeien te verzoenen. Fox klaagde geftadjg, dat /over-

maatige groote fommen, door Hendrik de VII. inde fpaarkift nage-

laaten, in minder ais niets verkwift waren. Den Treforier verdedigde

zich, met te zeggen, dat hy niets gedaan had als opgetekende orders

des Konings , den welken hy niet ongehoorzaam kon zijn. Fox
bracht daar weer regen in, dat den Treforier al te licht in 't betaalen

had geweeft , en zelfs mogelijk al t* yverig om 'er dts Konirgs

orders roe te verkrijgen; eindelijk, dat een Minifter, hoe wei-

nig yvers hy ook had, beterraadaanzijnMeeftergegecven zou heb-

ben.

Vergaderd Hendrik had reden om zich over zijn eerfte Parlement te bedanken.

aryiVio!"
11

Alle dingen gelukten hem na wenfeh ; zynde de geeften vooringe-

nomen , door dedaad vangerechtigheid welke hy gedaan had, met
Dudley en Empfbn te ftraffen. Men kan ook zeggen, dat dit beleid

een (treek van Staat voor hem was. Hy voorkwam daar door de

ftrengheid van de twe Huizen desParlements. Hy deed , 't geen zy

gewiflelijk gedaan zouden hebben : hy had al d' eer van deze daad

:

en ter zelve tyd ftelde hy zijn overige Officieren in veiligheid.

Deh4. Fe. Hy beriep, in 't darde jaar van zijn Regering, een ander Parle-

ment, 't geen het Brevet van Julius de II. examineerde. Dezen Paus

klaagde over de verongelijkingen, welken hy van den Koningvan

Vrankrijk geleeden had , en bad Hendrik , hem reden te doen hebben

van d' onwaardigheden , voor de welken d' Apoftolifche Stoel

bloot gefteld had geweeft. Om Engeland in te wikkelen tot hem te

helpen, gebruikte hy de liftigfte vleyery en, en alles't gern de Pau fen

in diergelijke gelegenrheden zo wel weeten te doen gelden. Den
Meefter der Rollen had laft om dit Brevetin het Hooget Huis re lee-

(a) Warham, zen ; waar na den (a) Kancelier en den Treforier, verzeld van verfchei-
Aardisbif. dene andere Heeren , 't zelve in 't Laager Huis gingen leezen. Om
Kantelberg, deze reden, en om eenige andere betrachtingen, gaf men aan den

Koning een byftand van geld, 't geen hem hielp om Vrankrijk den

oorlog aan te doen.

Den Biflchop van Winchefter dacht in deze tyd niet anders ak
om zijn party tegen den Treforier te verfterken j en oordeelende dat

Tho-
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Thomas Volfey, indien men hem voortzettede, groot deel in de

gunft zou konnen hebben , bc floot hy alles in 't werk te ftellen , om p
.

hem te voorderen , en 'er zich een fteun afte maakt n. Volfey was al- hoedanighe-

reedrs bekend, zo door zich zelve , als door zijn ampt van Groot Aal- y
'ife"

1

moelTenier. Hy wierd terftondRaadtfheer van Staat gemaakt; en in

deze hoedanigheid had hy toegang by Hendrik, dien hy in Vrank-

rijk volgde. Binnen weinig tijdts maakte hy zich meefter van alle de

gunft ; en men heeft hem vyfiien geheele jaaren zien regeren met
een volkomen gezag , 't geen nooir een Minifttr van Staat voor hem
in Engeland ha-! gehad. Alle de handelingen, alle de traktaaten, gin-

gendoor z'jn handen : d* ampten en bedieningen ftonden tot zijn

believen : hy deed wat hy wilde, en had zodanig een vermogen op
den Koning, dat 'e in al de tijd van zijn Minifterfchap geen party

tegen hem gemaakt wierd. De voornaamfte ftreek , daar hy zich af

diende, om zich van zijn Meefter te doen beminnen, is door een

perfoon, die hem zeer wei kende , in deze termen zeer nauwkeu-
riglijk aangeweezen. ,, Hendrik beminde hem met overmaat , voor-

,, naamelijk ter oorzaak dat hy hem zeer yverig zag om zijn belan-

,,gen tebevoorderen , en zijn meeningen te volgen , zonder zich aan Caven-

j, den aart van de zaak op te houden d' OudeRaadtheeren , ten e/n* dijhin't

„de zich van hun plicht te kwyten, perften dezen Vorft bywylen Zeeven

„ om den Raad byte woonen, en getuige te zijn van de manier op , .
° J eJ*

,,de welke de zaaken daar verhandeld wierden : maar hy luifterde Manu _

„ 'er zeer weinig na, hebbende d' uiterfte weerzin in dingen te doen , fcript van
„ die zijn geneugten ftoord-n, of die ltiijdig waren tegen hetgeen de Biblio-

,,'t welk hy alreedts vaftgefteld had. Den AalmoefTenier wiftdit tbeel^van

„wel; waarom hy dan ook , nade maat dat d' oude Raadrsheeren r~

,,den Koning perften om zijn geneugten te laaten vaaren, en zich

,,totde zaaken des Rijks te beneerft'gen , zorg droeg om hem een

>, gantfeh andere raad te geeven; 't geen Hendrik veel meer aanftond

,

3 , en hem een krachtiger genegeniheid voor zijn AalmoefTenier deed

„ opvatten.

Toen hy tot deze t rap van gunft verheven was , dacht hy niet meer

als om de neigingen zijns Meefters waar te neemen, enbefloot alle

zaaken voor de beiangen van dezen Vorft te verwaarloozen. Want
hoewel hy van verfcheidene plaatkn gefchenken en penfioencn getrok-

ken heeft, heeft hy echter den Koning nooit in eenig verbond gewikt

keld, 't geen hem niet waarlijk voordeelig was.

B
j . Van
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Van het oogenblik af dat hy geloofde zijn gezag genoegfaambe-

veftigd te hebben , trachtte hy te regeren zonder Parlementen , dat 's

te zeggen, zonder Vergaderingen der Generaale Staaten; invoegen dat

'erfedert het jaar 15 16. tot in het jaar 1 520. maar een cenig Parle-

DitPaiic- rnent gehouden wierd, immers zo men dat niet en rekent, 't welk

deideinhet in den jaare 1520. vergaderde, toen de fortuin des Kardinaals hem
14. en ij. begon te verlaaten. Maar hy nam veel eeldrs op onder de naam van

Hendriks Lcening, en van vry willige Gift of Goedwilligheid, 't Geen men
Regeering.

jn twe W00rden van hem kan zeggen, is dat hy als Minifter van Staat

waarlijk een zeer ongemeen manheeftgeweeftjdathy als Prelaat de

fchandvlek van zijn profcfïle is; dat hy Hendrik niet alleenlijk in de

heimelijkfte geneugten diende, maar dat hy daarenboven ook zelve

van een zeer ongeregeld leven was ; dat hy een ziekte gehad heeft,

die toen ter tyd veel fchandelijker was als nu , zijnde de zelve geweeft

een der hoofdpunten van de befchuldiging, welke in't volle Parle-

ment tegen hem ingebracht wierden. Laat ons nog zeggen, dat hy

een onvcedraagelijke hoogmoed had , die zich in zijn manier van le-

ven ontdekte
i
en laat 'er ons by voegen , dat, gelijk 'er zeer groote

fomraen van nooden waren om een zo overmaatige verteering gaande

te houden , zijn eerzucht en zijn gierigheid noodzaakelijk zonder paa-

ien moeften wezen.

d' Eerfte hooge waardigheid , welke hy in de Kerk bezat , was het

Bifdom van Doornik, 't geen zijn Meefter aan hem gaf, toen deze

(aj Den 4 ftad onder de macht der Engelfchen gebracht wierd. Van daar ging

hy over tot het Bifdom van Linkoln (a) , 't eerft 't welk in Engeland
Hendrik. open viel. Hy verliet het kort daar na voor het Aardtsbifdom van

jnVó jaar des Jor^ (b) , ledig geworden door de dood des Kardinaals Bembrige,
Konings. en bezat die laatlte, gezamentlijk met het Bifdom van Bath (c) en

Auguft'inU Wells, of der Badenen Fonteinen, toen men den Kardinaal Adri-
loiaardej aan dj t BifJom ontnomen had. By na ter zelve tyd trok hy onder

(d) Sèn 7
z 'ch d' Abdy van S. Alban(d). Hy verwifielde wel haaft 't Bifdom

I>ec«n&iB't van Batn en <^e Ils voor 't Bifdom van Durham ('e), en dit laatfte

Koi>ir,oj. voor dat van Winchefter (f). Dit alles bracht hem een groote in-
(e) Den 50 kom ft; op W elke noch verdubbeld wierddoor het voordeertgeen

April , ml 1 • 1 • ir r 1

ijjaardes hy trok uit de vergeeving van bemhcien, waar ar zijn Meefter de

flO^en
v°Ikomene befchikking aan hem liet. Hier op kan men zich wel in-

Uay, in 't beeiden dat hy , zijnde van zodanig een aart, nieten feilde 'tonge-

Korund" mecn §ezaS>
'
£ 8een den Koning en den Paus hem in de Regering

des

TnOitob.

Maart

5 jaar van



In ENGELAND. I. Boek. \ f

des Kerks gaven, te doen gtlden. Zijn eerzucht en zijn gunft gin-

gen noch verder: hy trachtte niet meer, als het Hof van den Legaat

en dat van deKancelery, die malkanderen geftadig in 't hair zaten

,

ondereen zelve Hoofd te famen re voegen. Den Kancelier Warham
was genoodzaakt hem plaats te maaken , na zijn ampt geduurende

de zeven eerde jaaren van dezeRegering geoeflfend te hebben. De
hoogmoed van Volfey was noch niet voldaan geweeft, ter oorzaak

dat, hoewel hy Kardinaal was, Warham, in de hoedanigheid van

Kancelier voor hem ging; gelijk men zien kan inde Journaalen van

het Hooger Huis des Parlements, 't geen gehouden wierd in den

jaare ijió. Maar federt die tyd had den Kardinaal altijd de voor-

rang , als blijkt uit verfcheidene (tukken , en onder anderen uit

een brief, in de welke hy voor Warham tekent. Deze brief, die

Mylord Herbcrt in zijn Hiftorie van Hendrik de VIII. gelyfd heeft,

is van 't jaar 1530. gefchreeven aan den Paus. Wyders hebben wy
niets in de gemeene Boeken, 't geen ons aanwijzen kan, ofdezen

Minifter welfpreekende was, ofniet. Men kan alleenlijk in 't algemeen

zeggen, dat hy, volgens de fchijnbaarheden , de manier van zijn

Voorzaat Warham volgde. Zy deeden rechte predikatien , in plaats

van vercoogen : zy namen een text uit de Schrift, paften die op de

zaak, van de welke zy handelen moeften, en feilden niet d' uitleg-

ging 'er afteftooren door laffe en buitenfpoorige vleyeryen, daar zy

den Koning mee (tredden.

Na Volfey was de Groote Treforier den geen , die het meefte

deel had in de gunft, enindezaakendes Rijks. Hy wierd herfteld in

de hoedanigheid van Hertog van Norfolk, van de welke zijn Vader
ontbloot had geweeft, en volgde hem , niet alleenlijk in deze waar-

digheid , en in alle zijn andere goederen, maar ook zelfs in zijn ampt
van Treforier. Deze Minifter droeg zich meteen by zondere omzich-

tigheid in een poft daar de nyd zo veel vat op heeft , als gemeenlijk de
geene is welke hy bekleedde. Hy behield ze in't midden der omkee-
ringen van die tyd tot aan Hendriks laatfte jaaren ; en Zuhytoen be-

fweek, 't was meer om dat men hem verdacht, als om dat hy fchuli

had. Waar uit men befluitenkan, dat hy een zeer ongemeene be-

hendigheid en voorzichtigheid geha 1 heeft, dewyl hy een zo benyd
ampt , geduurende zo veel jaaren , en onder een Meefter als de zijne

,

heeft weeten te bezitten.

Behalven deze twe groote Minifters, was 'er een dqde Gunfte-

ling
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ling, die deel had in alle de geneugten van Hendrik , te weeten

Karel Brandon , geacht wegens zijn goed gelaat en zijn loffelijke

fwier , maar bemind van den Koning ter oorzaak dat hy een der

fterkfte mannen van zijn eeuw zijnde , zeer bekwaam was tot het

van Ka°d ringfteeken en tournoyen , welke dingen toenmaals het algemeen
Brandon, tydverdrijfmaakten : want gelijk deze Vorft ook ongemeen fterk,

GunfteiirU en in diergelijke oefFeningen wel afgericht was, fchepte hy 'er een

groot vermaak in. Aldus kon een man als Brandon, die hem altijd

treffelijk byftond, niet miffen zich zeer diep in zijn gunft te wikkelen.

Hy wierd ook Markgraafvan RijiTel gemaakt, en na eenige maanden,
Deni?. Hertog van SufFolk. Ten anderen had hy geen minder geluk by de

Wajrijij,
j ü fferSj als by zijn Meefter. Hendriks Zufter , die niet langer met

Lodewijk de XII. getrouwd had geweell , als 't van noden was om
haar Koningin Douairiere van Vrankrijk te maaken, befloot air

na, zelve^zich een Man te verkiezen, en den Hertog van Suffolk,

die toen ter tijd in Vrankrijk gezonden was , te neemen. Hun
huwelijk wierd wel haaft in des Konings geeft geflooten , hoewel

deze Vorft 'er niet opentlijk in wilde bewilligen. Dit veroorzaakte ,

dat de Douairiere, door een kluchtige grilligheid , aan den Hertog

verklaarde , dat zy hem. maar vier dagen tijdts gaf, om het verlof

van haar te trouwen van haar te verkrijgen, en dat, zohyindletyd
daar niet toe had konnen geraaken , hy t'eenemaal afftand moeft

Hy trouwt doen van de hoop van haar ooit te bezitten. Maar men zal zich lich-

Dou°rlerc
n

telijk vroed maaken , dat hy naeenzogunftige verklaaring geen groo-

van Vrank- te fwaarigheden en vond. Zy trouwden te famen , en kreegen na-
Piv derhand des Konings vergiffenis. De gunft des Hertogs ftierfniet met

(a)A.Tf}}. zijn Vorftin (a): hy hield zich zijn gantfche leven lang in de zelve

den23juny. graad van vermogen, daar men hem van te vooren in gezien had.

Waarlijk, hy bemoeide zich weinig met de zaaken des Rijks; en,

voor zo veel wy 'eraf oordeelen konnen , hy was gaauwer Hove-
ling , als Staatkundige.

Wat d' andere Minifters belangt, wy zullen'er tegenwoordig

niets af zeggen, ftellende zulks uit tot dat het gevolg van onze Hi-
ftorie ons daar toe- verbind.

Hendrik fchepte vermaak in perfoonen van een geringe geboorte

te verheffen, en hen naderhand , zo haaft als hy de minfte reden had

om 'erafte walgen , om verte ftooten. Zelfs ging hy dikwils noch

verder j enm dat hy hen aljlus untgunftigd had , offerde hy hen op

aan
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aan de rnifnoegdheden des volks. Zyn Hofwas heerlijken zijn kofte

ongemeen. De doemelijkfte drift , welke hy ooit gehad heeft, is zijn

neiging tot de welluften geweeft. Ziende dat de Koningin, na de

Princes Maria , hem geen kinderen meer en baarde, en begeerende *er

veelenatelaaten, itelde hy zijn zinnen op Elifabeth Blond, by de
0e

welke hy Hendrik Fitz-Roy teelde , dien hy in 't zeventiende jaar laai*
'

van zijn Regering Graaf van Nottingham maakte , en op de zel-

ve dag ook Hertog van Richemond en van Sommerfet. Hy had zelfs

beflooten, hem , na zijn andere kinderen , in de rang van de fucceflie

te itellen; en hy zou 't gedaan hebben , indien de dood van den
(i) ^eütt

jongen (a) Prins dit voorneemen niet verbroken had. Iuny ijj*.

Wat zijn Parlementen belangt, hy trachtte met de twe Huizen,

en inzonderheid met dat der Gemeente , een goed verftand t' on-

derhouden ; invoegen dat de zaaken meedentijd tot zijn volko-

mene vernoeging gelukten. Alleenlijk was'er mifverftand in het 14.

en 15. jaar van zijn Regering. Hy deed eifchen, tot den oorlog te-

gen Vrankrijk, 800000 ponden Sterlings , te betaalen in vier jaa-

len, 't Was op de voet van de vyfde der goederen , zo roerende als

onroerende , volgens d' oude waardeering. Deze fom onredelijk

fchijnende, en den Kardinaal zeer gehaat zijnde, zag men weinig

gefteldheidts om het Hof te voldoen. Den Kardinaal j van zijn kant,

klaagde geweldig over den Ridder Thomas Morus , Spreeker of Pre-

zident van het Laager Huis ; en ziende , dat men naauwelijks de

helft van het gëeifchte aanbood, ging hy zelve in dit Huis , zeggen-

de , dat hy wcnfchte te weeten , wat men tegen zijn eifch te zeggen

,

en op zijn tegenzeggingen t' antwoorden had. Men voerde hem te

gemoet, dat het de gewoonte van het Huis niet en was , -in de te-

genwoordigheid van getuigen te raadpleegen. Hy vertrok dan zeer

kwalijk voldaan. Alles 't geen het Hof verwerven kon, was een

onderftand van drie ftuivers van 't pond, te betaalen in vier jaaren

tijdts. Dit vertoornde den Kardinaal ten hoogften ; en gelijk men in

zeven jaaren geen Parlement gezien had , was men noch zeven jaaren

zonder 'er eente zien.

Ziet daar wat 'er in Engeland omging, ten opzichte zo van de po-

lityque als burgerlijke regeering. Laat ons nu van de kerkelijke zaa

kenfpreeken.

Gelijk de weetenfchappen weer begonden te bloeyen , en dat het

Huis van Mcd icis zich vermaard gemaakt had , door de befcherming

C daat
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daar zy de Geleerden mee vereerde, begonden ook d' andere Vor-

ften genegentheid voor de ftudien te laaten blijken. Hendrik de VII.

hoewel hy zelve ongeletterd was , droeg zorg om 'er zijn kinderen in

te doen onderwyzen : en men heeft geloofd , toen hy zijn twede

Zoon aan de weetenfehappen befteedde, dathy hem tot het Aardts-

bifdom van Kantelberg verordende. Maar dit gevoelen is ongegrond:

want voor eerft leeren ons de Hiftoriefchryvers van die tyd , dat den

Prins Arthus de zelve onderwyzingen had gehad als Hendrik : en

ten anderen, 't geen den laatftekon weeten, had hy geleerd federt

dat hy Vorft van Walles had geweeft ; vermits Arthus geftorven

was op de twede dag van April des jaars 1502. en dat Hendrik , die in

den jaare 1491. op den 28 Juny, ter wereld was gekomen, noch
geen elf jaaren kon hebben. Nu weet een iegelijk wel , dat een Prins

op die ouderdom geen groote voortgangen in de letteren gedaan

heeft. Hun Vader kon een dubbeld oogmerk hebben , met hen aan

de ftudie te houden; 't een om hen doorluchtiger, en tot groote zaa-

kenbekwaamerte maaken -> 't ander om hen te verletten, en door

dit middel te verhinderen dat ze al te vroeg de kennis van de zaaken des

Rijks hadden. En in der daad, gelijk Hendrik de VII. niet zeer be-

mind was, indien deze twe Prinfen 'c recht van hun Moeder hadden,

opgehaafd , zy zouden gevaarlijke MedeëifTchers voor hem geweeft

zijn. Wat 'er ook af zijn mag, Hendrikde VIII. had een voordeeli-

ger opvoeding gehad , als d' andere Prinfen gewoon zijn te hebben

,

welker gantfche weetenfehap men gemeenlijk bepaald in behendig te

zijn in d'oefFeningen van een degenman , en zich wyders te vernoegen
Geleerd- met tekonnen leezen en fchrijven. Hy is de geleerdfteKoninggeweeft,

ttendnkde ^en men federt ettelijke eeuwen gezien had; en by gevolg heeft hy,
yiii, met meer rechts als iemand zijner Voorzaaten , de hoedanigheid

van Braave Klerk^ verdiend.

Br zijn tyd benaarftigde men zich voornaamelijk tot twederhande

weetenfehappen , volgens de verfcheelcnde oogmerken welken men
had. De geenen, die zich bekwaam oordeelden tot diepe betrach-

tingen , en tot de gedachten van anderen uit te pluizen, gaven zich

aan de Theologie ofGodtsgeleerdheid , die federt Lombard us uitftee-

kend fubty 1 en diepgrondig geworden was . d' Anderen, welke niet en

dachten als om zich in de zaaken, ofin d'ampten te dringen, om-
helfdende ftudie der Geeftelijke Rechten. Hendrik had d'eerfte de-

zer twe partyen genomen. Hy had zijn luft in 't leezen van Thoma*
Acmi-
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Aquinas; en mogelijk dat hy voor Volfey 20 veel genegentheidts

niet en had opgevat , als ter oorzaak dat deze Kardinaal inditflag

van geleerdheid uitmuntte. Hy beminde infgelijks de zuiverheid van

de Latij niche Taal; 't geen blijkt uit de liefkoozingen , welken hy
bewees aan Erafmus, die beruchte Herftelder van het zuiverfte La-

tijn , mitfgaders aan Polydorus Virgilius. Maar 't was hun ongeluk

,

dat zy , ofde behendigheid , ofde believing niet en hadden van Vol-

fey de honig om de mondteftrijkenj 'tgeenhenverfcheidenegun-

ften, welken zy anders van den Koning genootcn zouden hebben,

deed verliezen. Zdfs zag den een zich ten laatften genoodzaakt En-
geland te verlaaten ; en zo er den ander bleef, hy wierd 'er zo on-

waardiglijk gehandeld, dat hy 'er zich op des Kardinaals geheugenis

af wreekte. De Filozofïe van die tyd was zodanig met de Theologie

vermengd, dat den Koning ze ook kende. Eindelijk, deze Vorft

moet een goed Muzikant geweeft hebben , dewyl hy twc geheele

Miilen in Muziek gefield heeft. Wat zijn fchrift belangt , hy maakte

zeer lelyke letters , en men had moeite om te leezen 't geen hy op 't pa-

pier ftelde.

Zijn gcnegentheid tot de letteren haalde hem alle dagen d' Op-
drachten van een hoop hongerige Auteurs op den hals. Van alle de

geweften van Europa droeg men boeken aan hem op; en men gaf

hem zulke onredelijke pryzingen , dat ze hem waarlijk ongelijk doen

,

dewijl ze aan de wereld bekend maaken , hoe gaarne hy gevleid wilde Zyn zucht

wezen : want indien hy 'er zo verzot niet op had geweeft, en dat hy ^fo^
1*

zijn pluimftrijkers niet vergolden had, men zou alle jaaren zo veel

kwaade navolgers geen lompe origineelen hebben zien uitfchrijven,

't Is gewis, dat de vleyery hem t'eenemaal bezat; inzonderheid die

vleyery, welke zyn geleerdheid , of zijn voorzichtigheid verhefte.

Weinige lieden waren 'er onweetende af: zijn Parlementen , zyn
Hovelingen , zijn Priefters, 't Volk zelve, en de Vreemdelingen;

een yder wendde zijn vlijt aan om'er meer af te zeggen, als men 'er

noch afgezegd had: en aldus duurde het niet zeer lang ofmen ge-

bruikte uitdrukkingen , weinig overeenkomende met de hoedanighe-

den van bloote fchepfelen. Maar hy en dacht niet als om zijn naam
daar door onfterfelijk te maaken. Nooit had ook Koning van Enge-
land, noch de Kerk, noch de Geeftelijken, zo zeer bemind, als

deze Vorft hen beminde : altijd was hy den Paufen zeer onderdaa-

nig: altijd gereed om hun belangen tegen het overige des wereldts te

C 2 hand-
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handhaavën: altijd genegen om de vrede en den oorlog te maaken

,

na dat zy 't begeerden ;. invoegen dat, zo hy voor het negentiende

jaar van zijn Regering geftorven was, menhemgewhTelijk, niette-

genftaande zijn gebreken, gecanonifeerd of in 't getal der Heiligen

gefteld zou hebben, dewyl hy alle de deugden , welke federt duizend

jaaren de Koningen in 't getal der Heiligen hebben doen ftellen , in een

uitfteekende graad bezat, zonder te rekenen dat hy meer had gedaan

als iemand van hen, verdedigende met zijn fchriften deRoomfche
Kerk tegen Luther.

Engeland hadtot die tyd toe, drie geheele eeuwen lang, 't onder-

daanigfte gedeelte des wereldts aan 't gezag der Paufen geweeft ; en de
Paufen hadden 't altyd als zodanig gehandeld, en aangemerkt. Eenige

Parlementen, en twe of drie Koningen , moediger als d' anderen,

hadden zich wel gefteld tegen d' onwettige aanmaatigingen van *t

RoomfcheHof, maar zonder groot gevolg. OndertuiTchen , zelfs

ten tyde van Hendrik de VIII. waren de Koningen van Engeland niet

t' eenemaal ontbloot van hun macht op de Geeftelijke perfuonen. In

't begin ftond d'inveftiture der bencficien ter difpofitie der Koningen,

die de zelven gaven aan de Biffchoppen ofaan d' Abten , met de ring

en harders ftaf aan hen te geeven : en toen zy dit recht verlooren had-

den, lieten zy echter niet het zelve by na geheel te behouden , hoe-

wel onder een andere gedaante. By voorbeeld, zo 'er een ftoei kwam
ledig te worden , vervaardigde de Kancelery terftond een commifïie

,

om zich, in de naam des Konings, van het tydelijke te verzeke-

ren. Dit heette Cujiodia temporalitatis , de bervaaring van het tydelijkey
dat 's te zeggen van d' intymft des Bifdoms , of der Jibdy, Vervolgens

fchreefde Koning aan den Paus , en recommandeerde hemeen On-
derzaat tot het openftaande beneficie. De Bullen te Romen vervaar-

digd zijnde, wierd de door den Koning genoemde, ofgerecomman-
deerdeperfoongewyd, en in de geeftelijke beftieringvan het benefi-

cie aangefteld. Maar naderhand moeft men voor den Koning ver-

fchijnen, ofinperfoon , ofdoor een gevolmachtigde : men moeft af-

ftaan van alle claufulen dezer Expeditien of Bullen , indien de zelven

aan het fouverain gezag nadeelig waren , ofin 't toekomende konden
wezen, of ook ftrydig tegen de Wetten des Koningrijks: eneinde-

lijk moeft men den Koning getrouwheid fweeren , en hem hulde

doen. Zo haaft als dit gedaan was, vervaardigde de Kancelery nieu-

we-brieven , om het zelve te getuigen , en om te belaften dat het ty-

delijke
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delijke in de handen des BiiTchops, ofdesAbts, gefteld wierd. Men
vind in de Rijksboeken een groote menigte van deze brieven , en ieder

faar befchaft 'er. Men behoefde dan maar te weeten , wanneer deze

gewoonte in Engeland begonnen is ingevoerd te worden : maar de

beflechting van deze queftie behoord aan perfoonen , welke in de

wetten uitfteekend ervaren zyn. Wy hebben alleenlijk , om de zelve

te verklaaren , raadfaam geoordeeld de Brieven, door de welken den

Kardinaal Adriaan in 't Bifdora van Bath en Wells aangefteld wierd, te

ftellenin'tbegin vande Verzameling der openbaare A&en, die tot ziae onze

onze Hiftorie dienen. Men zal daar uit zien, dat de BuTchoppen, deropenVaa-

zelfs toen ter tyd, ter believen der Koningen ftonden, welke over de " A^cn,

Bifdommen fchiktenofdifponeerden; dewyl het geen, datdebene-

fïcien in die tijd 't meert deed zoeken , altyd in hun macht bleef.

Maar Hendrik de VIII. verloor veel van dit voordeel, door het ge-

zag 't geen hy aan zijn Gunftelinggaf, 't welk een groote miflag in

de ftaatkunde was : want Volfey te gelijk Legaat , ofPaufelijke Ge-

zant , en Kancelier zijnde , konden de volgende Legaaten 't zelve ge-

zag j

'
c geen hy had, pretenderen. Tenminften weet een iegelijk

wel, dat de Paufen op deze wijs , en zelfs op fwakker gronden, tot

die hooge trap van grootheid geklommen zijn 5, daar wy hen tegen-

woordig op zien. Niettemin leed de Koning zelden , dat men de

wetten » gemaakt tegen de geenen , welke zonder zijn bewilliging aan,

't Roomfehe Hof Bullen verzochten, overtrad, 'k Heb in ^open-
baare Aden verfcheidene bewilligingen van dezen aart gevonden, heb-
bende voor in 't hoofd d'ordonnantie, gemaakt in 'tzeftiendejaar van
Rykaard de II. tegen het gezag 't geen de Paufen zich in Engeland
aanmaatigden.

Een zaak, die groote klachten, en genoegfaam rechtvaardige

klachten veroorzaakte , was d' immuniteit ofvrydom der Geeftelijke

perfoonen. In der daad, lieden, hoewel fchuldig aanfnoodemif-
daaden , hadden maar , om zich in een volkomene veiligheid te fiel-

ten, inde Heilige Orders te treeden. Als dan moeit men hen niet

alleenlijk het voorgaande vergeeven , maar hen ook zelfs om nieuwe
mifdaaden,. begaan federt hun inwying, niet vervolgen : of men
was genoodzaakt zo lang te wachten, dat de Biflchop henontwyd
had; en tot die tyd toe waren ze zijn gevangenen. Dit mifbruik.
veroorzaakte , in 't begin van Hendriks Regering , een aan-

merkelijke twift , daar echter geen Hiftoriefchryver gewag af ge*

C 3 maakt
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maakt heeft; en dit verplicht ons om de zelve hier in 't lang te ver-

haaien,

't Vierde Parlement ,
gehouden ondeF Hendrik de VII. had de

fchii over
ö
de privilegiën der Geeftelijkheid een weinigje verminderd , door

Gccftelijke
[, ec maaken van ce n Ordonnantie , dat alle de Geeftelijken , over-

tuigd van rmfdaaden , met een gloeyend yz.er in de band gebrandmerkt

x.otiden vcorden. Maar hun euvcldaaden vervolgende , en alle da-

gen noch meer toencemende , maakte het Parlement, 't geen

Hendrik de VII. in't vierde jaar van zijn Regering beriep, een an-

dere Wet, door de welke alle de Geeftelijken, overtuigd van dood-

zictKill- flagof van diefltal, van alle de vrydommen, anderfins aan deGeefte-

way in het Hjke perfoonen vergund, vervallen verklaard wierden. Men wil-

boekSt geen de terftond deze zo noodzaakelijke en zo rechtvaardige Wet alge-

bj Reports meenmaaken: maar 't Hooger Huis bracht 'er twc maatigingen in

;

noemt. g eer fte ^ jat ze n jet uitgeftrekt en zou worden tot over perfoo-

nen, die de heilige orders van BiiTchop, van Priefter, en van Di-

aken , on tfangen hadden; detwede, datze niet langer kracht zou

hebben als tot aan het houden van een ander Parlement. De Heeren

Jamu.iji/. deze Wet goed gekeurd hebbende , mits dat men 'er deze twe ma-
tigingen inlyfde , en de gemeente de zelve in die ftaat hebbende

aangenomen , gaf'er de Koning zijn bewilliging toe. Ziet daar

een fchoone wet gemaakt , en zelfs onderhouden. Geheel Enge-
land had de blydfehap van te zien , dat de mifdaaden , zelfs die der

Geeftelijken, niet langer ongeftraft zouden blijven. Maar de Gee-

ftelijkheid geloofde, dat deze ordonnantie haar al te zeer veronge-

lijkte , en befloot derhalven niets van haar oude rechten te verliezen
,

uit vrees van d' allerheiligfte Orders in gevaar te ftellen , indien de

laager Orders niet meer onfchendelijk en waren. Een Parlement

inhet vyfde jaar des Konings vergaderd zijnde , viel deze wet van
zich zelve; en , volgens de fchijnbaarheden , behoorde de Gee-
ftelijkheid voldaan te zijn, Maar niet vernoegd met dit voordeel

verkreegea te hebben, wilde zy de wet noch hekelen, en de zelve doen
aangezien worden als een fchending der vrydommen van de Heilige

Kerk. Den Abt van Winchelkomb , meer vervoerd alsd' anderen

,

preekte in S. Paulus kerk, zelfs geduurende de zittingen van 't Parle-

ment, vergaderd in het zevende jaar van Hendriks Regering , dat door

de'fj Ordonnantie de wetten Godts , en de privilegiën des Kerks overtre-

den wierden j dat alle degeerren , die zjegemaakt en goedgekeurd hadden ,

ücb
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zich daar door , 't zy dat ^e Wereldlijken of Cjeeflelijken waren , de

Kerkelijke ban op den bals hadden aebaald. Ter zelve tijd , om t' on-

derfteunen'tgeenhygezegt had , gafgy een boek in 't licht, waar

inhy trachtte te bewyzen; dat alle de Geefelïjken, zo van de hoogjie

als van de laag/ie Order , heilig waren ; dat niemand van ben onder

de wereldlijke machtJlond, zelfs niet in crimineelc zaaken ; en dat by

gevolg niemand door d' Overigheden geflraft kon worden. Deze voor-

ftellingen maakten groot gerucht. Alle de Wereldlijke Heeren van

't Hooger Huis, geholpen van 't Huis der Gemeente, baden den

Koning , d'overmaatige moedwil der Geefteljjkheid te beteugelen.

De zaak wierd verhandeld in de tegenwoordigheid van dezen Vorft

,

vergezelfchapt van alle zijn Rechters, en van alle zijn Advokaaten.

De Doctor Standifh , toenmaals Overfte van het Kloofter , 't welk de

Minderbroeders te Londen hadden, en naderhand Biffchop van S.

Afaph,die infgelijks eerfteAdvokaat van den Koning in zijn Geeftelijke

Hoven was, beweerde ; dat de Geestelijke perfooven van alle tijden , in

mifdaaden tegen den Staat oftegen de burgerlijke gezelligheid , voor de

gewoonlijke Rechtbankengetrokken , engeoordeeld waren ; dat de Wet-

ten des Koningrijk} het aldus verordend badden; dat 'er in dit gebruik^

metsen was , firijdende tegen de Godlïjke Wetten , noch tegen de Canons',

dat bet beft van de gezelligheid, 't welk het voornaamfie oogmerk des

infiellings van allede Wetten was , ent welk, men boven alle d' andere

betrachtingen moefi Jiellen , vereifchte dat geenige mifdaad ongestraft

bleeve. Den Abt van Winchelkomb , Advokaat van de Geeftelijk-

heid, antwoordde daar op; dat''er een Canon was , die uitdrukkelijk^

bet tegendeel verordende -, dat alle de Qorifenen gehouden waren zich

aan deze Canon t'onderwerpen* opfirafvan in doodzonde te vallen', en

dat men derhalven , van bet oogenbLk^ af dat men de Geejlelijken m de

Werelüijke Hoven oordeelde , een doodzonde beging. Op deze woorden
keerde Standifh zich na den Koning 5 God gehenge met, zei hy , dat

allede Canons verbindeltjk zijn; immers onze
r
Bij]choppen gelooven't

met ; zy die wel weeten dat de Kerkelijke infiellingen ben beveelen , op

de Hoogtijden in hun Bifdommen te weegen , en die 'tnochtans mee^entyd

niet endoen. Hy voegde 'er bv ; dat een Canongeen kracht in Engeland

had, indien z"er met als zodanig aangenomen was-, en datdegeene ,

datr men affprak,* 'er niet aangenomen was geworden; dat eindelijk

feden dat de zelve gemaakt was , zo wel als van te vooren , 't recht van

de Geeflelijken , in crimineels zaaken , t oordeels» , altyd aan de ge-

woon»
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woonlijh Hoven was gebleeven. Den Abt wift hier niets tegen in te

brengen : alleenlijk, om te bewyzen ,dat devrydomder Ge
efte lijken op

de woorden van onz.en Zaligmaakergegrond was , en om te betoonen

,

dat de Vorften , die Geeftelijkeperfoonen deeden aanvatten , en de welven

voor de gewoonlijke Rechtbanken trokken , de Wet Cjodts overtraden ,

tegen de welke geeniggebruik geldde , bracht hy deze Schriftuurplaats

te berde , Taft myn Gezalfden niet aan. Standifh voerde hem daar op

te gemoet ; dat onz,enZaligmaaker dez.e woorden nooitgefyroken had ,*

dat z.e uit de mond van David waren gekomen, duidend jaarenvoor

d.e komft van Jefus Chriftus; dat ten anderen dit verbod niet en z.agop

d' Overigheden ; dat (fod het gedaan had aan een groote menigte van
booswichten , die in die tyd leefden , in de welke z,eer weiniggodvreez.en~

de lieden te vinden v/aren. Den Abt had in 't eerft en een groote ver-

voerdheid, eneengroot vertrouwen doen blyken; maakcndezich

vroed , dat hy alle de geenen , die de ftoutheid hadden van zijn ge-

voelens te beftryden , zoude befchaamen: ondertuflchen bleef hy
ftom. En alle de wereldlijke perfoonen, die getuigen van den uitval

des twifts waren, baden de Biflchoppen, dat zy den Abt zijn dwaaling,

en zijnlermoen, op de zelve plaats daar dit fermoen gedaan was , in den
hals wilden doen haaien. Maar de Biflchoppen weigerden 't rond uit,

en zeiden zelfs, dat de Kerkelijke Canons hen verplichtten 't gevoelen

van den Abt in alle zijn omftandigheden te verdedigen. Hier na ver-

liepen de zittingen des Parlements in bitterheden en in twiftingen9

gelijk men zien kan uit de Journaalen van 't Hooger Huis , hoewel
ze ten dezen opzichte vry wat eenzydig gaan; 't geen ons niet ver-

wonderen moet, dewyITylor, Do&or in 't Geeftelijk Recht , en

(a)Hywas Secretaris (a) van 't Parlement, ter zelve tydSpreeker van 'tLaager

dfn"? o« ^U ' S van ^ e vergadering der Geeftelijkheid was. Ziet hier 't geen wy
ijoy. ' vinden in de Journaalen, daar ikaffpreek: Daar zjn in het tegen-

woordig Parlement, en in de tegenwoordige vergadering der Geeftelijk?

heid , z.eer gevaarlijke verdeeldheden geweest , tvjfchen de Geeftelijk?

heid en de Wereldlijke macht , wegens de Geeftelijke vrydommen. Eenen

Standifh geheeten, een Minderbroeder, is geweefihet werktuigen den au-

teurvan alle d'onheilen, welke dez.e verdeeldhedenveroorz.aakt hebben. *

* Journal. Proierum 7Henr. VIIT.diflblutum &finitum fuiehoc Parliamentum 22 Dec»
515. Iohanne Tylor, Juris Pontificii Doft. Gerko Parliamentorura Domini Regis, &

quod raro accidit , eodem tempore Prolocutorc Con vocationis Cleri. In hoc Parliamento &
convocationepericulofifllmasfeditioDesexortsrunt inter clerum& fecularempoceftatemfuper

libertatibus Eccleilaiucis, quodam fratre minore nomiue Standifh omnium aulorum Mi-
oiflroAcScimulatorc.

Kort
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Kort daar na viel 'er iets voor, 't welk veroorzaakte dat de zaak

veel verder gedreeven wierd , op 't openen der Rechtbanken , in de

wyk van S. Michiel. Een zekeren Rykaard Hunne deed een zijner kin-

deren begraaven , geftorven ter ouderdom van vijfweeken. Ditge-

fchiedde in 't Graaffchap van Middelfex. Den Priefter van de Parochie

eifchte een begraafrecht , 't geen den ander niet betaalen wilde ; in-

voegen dat den Priefter hem het zelve in 't gerecht afvorderde.

Hunnes Advokaat ried hem, zijn party te vervolgen , uit kracht van

de wet Vrttmunire^ dewijl hy een Onderzaat des Konings voor een

vreemd Hof gedaagd had: want het Geeftelijk Hofvergaderde niet

als door het gezag van den Legaat. De Geefteiijkheid raakte hierop

gaande, en dacht niet als om Hunne van kant te helpen» Gelijk de

kortfte wegwas, hem voor een Ketter te doen gaan, en dat zy ver-

wittigd waren, datdeBybel van Wiklef totzijnentwas, floegenzy

de zelve in, flooten hem in deLollardsTour, teS.PauIus , en on-

dervraagden hem over verfcheidene arty kelen, welken Fitz- James

,

BifTchop van Londen , opgefteld had. Hunne ontkende , dathyee*

nige dezer artijkels geloofde, op zodanig een wijsalsdezelvenhem

voorgeworpen wierden : hy bekende alleenlijk , dat hy eenige woor-

den gezegthad , welke daar nageleeken; en hy voegde 'er by, dat

hy 'er berouw afhad, dar hy God 'er over om vergiffenis bad , en dat

hy zich aan des BifTchops tucht onderwierp. Na zodanig èen beiyde-

nis kon men niet meer doen als hem eenige boete opleggen » en hem
in vryheid ftellen : maar gelijk hy zijn proces geftadig aan een wereld-

lijk Hof voortzettede, wierd hy door die van de Geefteiijkheid wree-

éelijk gehandeld. Op den 4 December vond men hem in zijn gevan- Hunne
genis opgehangen. Den Doctor Horfey , Officiaal van den BifTchop, doordeGee-

en d' andere Officieren die de wacht van de gevangenis hadden , gin- Sïevan-™
gen terftond uitftrooyen , dat hy zich zei ven opgehangen had : maar genisopge-

den(a,)Koroner van Londen vervoegde zich op de plaats, en rechtte ^"ïenOffi-

daar een ligchaam vanjureys of Gefworenen op, om keunis van cierdiehec

deze zaak te neemen. Hy vond de ftrop zeer flap, zijnde flechts een heeft over

zijde gordel. Straks dacht hy wel , dat Hunne zich zelve niet omge- d'operf»**

bracht had: waar na bemerkende, dat het vel van den hals hier en
™

n|ere-

daar tandtswyze getekend was,vermoedde hy, dat men dezen man met seldhcdcn ;

een yzere keten gewurgd had. Eindelijk, vindende eenige bloed-

vlekken op zijn ligchaam , en voegende alle deze bewyzen by malkan-

der, fprakhyuit, dat den gevangen vermoord was, en wierp deze

D moord,
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moord, na dat hy 't ligchaam der Geftorvenen ontlaft had , op

d' Officiers van de gevangenis. Men vernam uit andere informatien

of onderzoekingen , dat twe Officiers van den BifTchop , den Ser-

gent en de Klokkeluyer, aan de raifdaad fchuldig waren. Vervol-

gens befchuldigde den Sergent den Officiaal en den Klokkeluyer.

Terwijl men met d' onderzoekingen voortvoer, taftte den Bif-

fchop Hunnes ligchaam aan, op nieuwe punten van Kettery. Men
trok deze punten uit de voorreden , die voor aan inde By bel van Wi-
klef ftond ; en hier op deed men het dood ligchaam een nieuw proces

aan. Omtebewyzen, dat Hunne een Ketter was , maakte men zich

vroed, dat het genoeg was te toonen dat hy een fchadelijke Bybel had.

Aldus leverde men het ligchaam over aan den wereldlijken arm. Toen
het vonnis uitgefproken wierd, was den BifTchop van Londen ver»

zïjndood zeldvanden BifTchop van Durham, van den Biffchop van Linkoln ,

liS
b
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fT ld

en van cen 8oec* §eta ^ van ^oĉ ors
»
zo m net Geeftelijk Recht

,
als in
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P
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C

vanKet- de Godtsgeleerdheid : invoegen dat dit vonnis aaagezien wierd als

b^nd*" een daad van de geheele Geeftelijkheid. Den 20. December ver-

Den 10 brandde men het ligchaam op een plaats van Londen, Smichfields
DecijH, geheeten.

Dit werk had een gantfeh ander gevolg als de Geeftelijken ver-

wachtten. Zy hadden geloofd , indien Hunne als een Ketter ver-

oordeeld wierd , dat daar niemand zijn verdediging zou durven

onderneeraen ; en het tegendeel gebeurdde. Men hoorde niet als

morren, over dat een man, die een zeer goede naam had , opeen
zo ongewoonlijke wijs gehandeld was geworden. Van toen afvat-

't Volk vat
tec* e de ftad Londen een afkeer op tegen de Roomfche Gee-

iiier over een ftelijken, daar ze zich nooit af ontflagen heeft. Sedert die tyd

«en"e
r

Gee-
C

' zag men naar altijd Yverig m d' eerften welke tegen hen fpraken

,

Sclijk«a, te volgen : en in 't algemeen geloofden weinige lieden , datze zich

met Hunnes ongeluk niet en behoorden te bemoeyen. Al de we-
reld voer uit tegen de wreedheid der Geeftelijkheid : men zei,

dat d'eenige mifdaad van Hunne was , een Geeftelijke in de ge-

woonlijke Gerechtshoven vervolgd te hebben ; dat men hem daar

op ineen harde gevangenis had gefmeeten; dat men hem in deze

gevangenis duizend elenden had doen lijden, en dat men hem ein-

delijk wreedelijk vermoord had ; dit alles om hem eerloos te

maaken, en om zijn familie of huifgefin zijn goederen t'ontftee-

len. Maar 't geen en de deernis , en de klachten van 't gemee-

ns.
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ne , tot d' overmaat toe voortdreef, is dat men Hunnes doode
ligchaam , na het zelve geduurende zijn leeven op zodanig een wys
gehandeld te hebben, verbrand had. Dit was, volgens 't fchreeu-

wen van een iegelijk , d' uiterfte wreedheid , en een beleid

daar men zeer weinig voorbeelden af had, zelfs by d' allerwoefte

volkeren.

Den Biflchop ziende dat alles ontdekt was, en datmenmetd'on* vervolg

derzoekingen voortvoer , verzuimde niets om de loop van deze van het

zaak te ftutten. De partyen wierden in den Raad gedaagd. Men £22**°*

bracht daar te berde, dat zy zo veel waters niet vuil en maak-
ten als uitwraakzucht , of uit een mifdaadige geneigdheid tot de
Kettery. Den Kardinaal wendde zijn vlijd aan om een order tot

het ftaaken der vervolgingen te doen geeven : maar d' omftandig-»

heden van de mifdaad waren zo haatelijk, en tegelijk zo klaar, dat

deze order geen gevolg en had. Hoe men de zaak meer trachtte

te fmooren , hoe men hec volk in haar vermoeddens meer ver-

fterkte. 't Huis der Gemeente (tuurde een Bil aan het Hooger Huis

om Hunnes kinJeien in hun eer en in hun goederen te herftellen.

Deze Bil wierd , door de goedkeuring der Heeren , en door de

bewilliging des Konings,. wei baaft een wet, Maar een andere

Bil, wegens den aart van Hunnes dood, veroorzaakte in 't Hoo-
ger Huis groote twiftingen. Den Biffcbcp van Londen zei; dat

dezen man gewiflfdijk zelve zich opgehangen had ; dat d' Officiers,

welke d' informatien hadden opgenomen , fchurken, faHarhTen ,

en meineedigen waren; dat, inJien zy voortvoeren, hy zijn huis

niet langer ttgen de Kettery zou konnen verdedigen. Gelijk de

Gceftelijkheid in dit Huis zeer machtig was, wierd 'er de Bil van

't Huis der Gemeente maar eens geleezen. Aan d' andere kant liet

de zaak echter niet in de gewoonlijke Hoven voortgezet te worden:
den Officiaal en den Sergent wierden befchuldigd en gedaagd , als

voornaamfte auteurs van de moord , begaan in de perfoon van Ry«
kaard Hunne.

DeGeeftelijkheid, dietoenmaals vergaderde, vindende de zaaken

in dezen ftaat, en ziende dat men't op haar privilegiën gemunt had ,

taftte terftond den Doctor Standifhaan, en maakte zich gereed om
hem rekenfehap te doen geeven van het geen 't welk hy wegens deze

materie gezegd had. Den Doctor verfcheenen zijnde, deedmenhem
mondeling tegenwerpingen noopende het recht, 'twelk de wereldlijke

D 2,
" '

Ho*



tt Hiftorie der Reformatie

Hoven pretendeerden te hebben omdeGeeftelijkeperfoonent'oor-

deelen. Des anderen daags ftelde men deze tegenwerpingen in ge-

fchrifc : men gafHem de zelven , en men betekende hem een dag om
*er op t' antwoorden. Hy vermoedde wel, waar men heen wilde,

en begreep zeer wel , dat zijn zaak een kwaaden uitflag zou heb-

ben, indien ze van de Geestelijkheid geoordeeld wierd. Dit deed,

dat hy toevlucht namtot de befcherming des Konings. Hy vertoon-

de hem, dat men hem niet aan en taftte, dan ter oorzaak dat hy

,

om zijn plicht te voldoen , zijn gevoelens , als Advokaat van zijn Ma-
jefteit, in confeientie gezegd had. Om deze flag afte weeren, ver-

zekerden d'Afgevaardigden der Geeftelijkheid den Koning , dat hun

voorneemen niet en was den Doctor te vervolgen , wegens 't geen hy
gezegt mocht hebben in hoedanigheid van zijns Majcfteits Advokaat,

maar alleenlijk wegens gevoelens, welken men hem befchuldigde

op den ftoel gepredikt te hebben , zo te S. Paulus , als elders, tegen

de wet Godts , en de vrydommen des Kerks, die zy alremaal gehouden

waren te handhaaven ; dat zy wyders niet en twyfelden ofden Ko-

ning zou hen in deze gelegentheid onderfteunen , zoomde verbinte-

nifienvan zijn hulding te voldoen , als om te vermijden onder de Ker-

kelijke tucht te vallen. Van d' andere kant baden den Adel , de Rech-

ters, en 't Huis der Gemeent, den Koning, zijn befcherming aan

Standifh te vergunnen, te gedenken aan den eed welke hy in zijn

hulding had gedaan , en den Wereldlijk Gerechte de privilegiën en de

rechten , die haar wettelijk toekwaamen , te behouden.

Den Koning vond zich ten dezen opzichte in een zeer groote be-

lemmering. Hy wilde niets van zijn tydelijk gezag verliezen. Ten
anderen wift hy wel , wat moeiten hy zou hebben uit te ftaan , indien

hy zich met zijn Geeftelijkheid over hoop wierp. Hy ftuurde om den

Doctor Voifey , toenmaals Deken van zijn Kapel , naderhand Biiïchop

van Exeter, en beval hem , dat hy hem als een recht Chriften , en als

goed onderzaat , zijn gevoelen over deze zaak zou zeggen. DenDo-
«ftor , na 't gefchil onderzocht te hebben , betuigde aan den Koning op

zijn confeientie, en volgens de getrouwheid welke hy hem fchul-

digwas , dat hy niet en geloofde , dat het in Engeland aangenomen
gebruik van deGeeftelijke perfoonen voor de Wereldlijke Rechters

te vervolgen, niet te famen en kon gaan of met de Godlijke wetten,

ofzelfs met de Kerkelijke vrydommen. Den Koning door deze betui-

ging aangemoedigd , beval aan alle zijn Rechters > aan zijn Advokaa-
ten
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ten Generaali zo in de Geeftelijkeals inde Wereldlijke Hoven, en

aan eenige leden van beide de Huizen des Parlements, zich in het

Kloofter der Dominikaanen te vervoegen , alwaar de zaak verhandeld

zou worden. De befchuldiging, opgefteld tegen den Doctor Standifh,

wierd daar geleezen : men vervolgde hem, om dat hy gezegd had;

i. dat de laager Orders niet heilig en waren j 2. dat de vrydomder
Geeftelijken niet van Godlijkrecht was ; j. dat d'Overigheid de Gee-
ftelijken kon ftraffen , als de Prelaatcn ten dezen opzichte hun plicht

niet waar en naamen; 4. dat geenigé Kerkelijke wet verbindelijkkon

zijn, danvoor de geenen die zich daar aan onderwierpen -

7 5. dat de

ftudie van het Geeftelijk Recht onnut was; 6. dat'er in het geheele

boek derDekreeten niets en was te vinden, 't geen voor Chriftenen

verbindelijk was. Standifh antwoordde op het 5. op het 5:. en op het 6.

artykel, dat hy deze dingen nooit openbaarlijk geleerd had; dat hy
niet te recht en wift , of hy ze in den ommegang had gezegt , maar dat

hy'erzich weinig mee bekommerde of 't gebeurd was, of niet. Op
het eer fte artykel bracht hy te berde, dat de laager Orders in een zin

heilig warenden niet in een andere. Wat het 2.enhet4^belangt , hy
bekende, dat hy ze geleerd had, en voegde 'ét by , dat hy gereed

was om zijn gevoelens te verdedigen. Eenige Afgevaardigden der

Geeftelijkheid zeiden daarop, dat, dewijl niemand, volgens 't God-

lijk recht , zijn vader konde oordeelen , vermits hy 't eerfte Gebod
van de twede tafel zou overtreden , daar uit volgde dat de Geeftelijke

perfoonen, diezo veel Geeftelijke vaders waren , niet geoordeeld

moeden worden door wereldlijke perfoonen. Standifh gaf ten ant-

woord , dat deze regel plaats kon hebben ten opzicht der Priefters

,

zonder ingevoerd te worden voor d' andere Geeftelijken , den welken

de tytel van vaders niet toe en kwam ; dat het wyders een dwaaling

was, zichin te beelden dat iemand, volgens 't Godlijk recht , zijn

vader niet zou konnen oordeelen , dewijl hy , in een zin , boven hem
zou wezen; en dat, hoewel het gebod , 't geen men by bracht, in

algemeene termen vervangen was, hetzelve echter niet en liet eenige

bepaaling t' ontfangen , gelijk 't verwijzen en 't rechten der mifdaadi-

gen, gedaan uit kracht der bevelen van een Overigheid, niet en ver-

korte het Gebod , door het welk de Doodflag verbooden was.

Maar het vertoog van den Doctor Volfey , vermocht meer op der

vergadering , als deze eerfte redenen. Hy zei , dat de Kerkelijke

ordonnantien alleenlijk verbindelijk waren voor de geenen , die 'esr

D j zich
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zich aan onderwierpen. „ Laat ons hier over aanmerken , vervolgde

„ hy , dat eertijdts de wereldlijke Priefters altemaal getrouwd waren

;

„dat men ten tyde van S. Auguftinus, den Apoftel van Engeland,

n dit gebruik affchafte; dat de nieuwe Ordonnantie, daar over ge-

„ maakt , in Engeland , zo wel als in vericheidene andere landen

,

r> aangenomen wierd ; en dat federt die tyd niemand onzer wereidlij-

, , ke Priefters getrouwd is gewceft. Laat ons vervolgens aanmerken

,

,, dat deze Ordonnantie niet overal in de geheele wereld aangenomen
„wierd; dat de Grieken niet geloofden verbonden te zijn de zelve

,, t' onderhouden ; en dat zelfs op den huidigen dag hun Priefters de

,, vry heid hebben van te trouwen , zo wel als de wereldlijke perfoo-

„ nen. Indien dan d'Oofterfche Kerk, zonder daarom door onze

,,Kerk veroordeeld te zijn, zich heeft konnenontflaan van d' Ordon-
,,nantie, welke den Priefters de ongehuwde ftaat oplegt, volgt daar

„dan niet uit, dat het gebruik, 't geen in dit Koningrijk is beveftigd,

„ van de Geeftelijke perfoonen aan de Wereldlijke Rechtbanken

3 , t' onderwerpen, geen zonde en is, dewijl wy de Dekreeten, wcl-

„ ke fulks verbieden, nooit aangenomen hebben ? Laat 'er ons by-

„ voegen, dat dit gedaan word tot het gemeene beft, 't geen het

„ oogmerk van alle de wetten is, en 't geen boven alle d' andere be-

trachtingen gefteld moet worden.

'tGefchil aldus van beide de zijden beweerd zijnde, gaven de

Rechters hun gevoelen , dat alle de geenen van de vergadering der

Geejlelijtyeid, dtc de fammatie ofdaagingtegenStandifhudgeJproken

hadden , vervolgd konden worden door de voet Tr&munire facias. Zy
voegden 'er iets by wegens de ftaat der Parlementen. Niettemin dc-

wyl het geen, 't welk zy zeiden, tot mijn onderwerp niet en be-

hoord , zal ik 'er hier niet affpreeken , ftuurende de geenen, die 'er

meer af willen weeten, na de Verzameling van Külway. Zohaaftals

de Rechters dit vonnis uitgefproken hadden , fcheidde de vergadering.

Maar kort daar na kreegen alle de Hceren , zo Geeftelijke als Wereld-
lijke, verfcheidene Leden van het Laager Huis, alle de Rechters,

en den Raad , iaft om zich in 't Kafteel Baynard te vervoegen. Hie r

betuigde den Kardinaal op de knien aan den Koning ; dat niemand der

geenen , welke de vergadering der Geegelijkheid uitmaakten , 't voor-

neemen had gehad van iets tegen de rechten des Kroons t' onderneemen ;

dit hy voornaameltjk^ die al zjjn fortuin aan z,ijn Majcfteit verfchul-

digd was , zich wel gewachthad van in xfi mifdaadigegevoelens te z,ijn

;

maar
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maar dat ze altemaal daarop aanhielden , dat men de Geestelijkeper-

foonen niet dwingen kon onder d' Overigheid teftaan , ponder de Cjodlijke

wetten , en de Kerkelijke Canons , welken zygefworen hadden uit alhun

macht te verdedigen , i
1

overtreden j dat zy derhalven zijn Majefteit

zeer ootmoediglijk, baden, zich niet bloot te ftellen voor de Kerkelijke

tucht , en 't bejlechten van ditgefchil aan den Taus en aan de Kar-dinaa-

ien te laaten. Ons dunkt, zei den Koning tot hem, dat den Dotter

Standifh- en onze tsfdvokaaten u wydloopig genoeg geantwoord hebben

op alle de punten , welke tot dit gefchil behooren. Sire , voerdeden

Biiïchop van Winchefter hem te gemoet ,
\ben verzekerd, dat dezen

Dottor 't gevoelen , 'twelkjhy beweerd heeft, op zijn eigen ge\ag niet

7al ftaande houden. Standifh vernoegde zich met daar op t' antwoor-

den , dat hy niet en zag wat een arme Geeftelijke geheelallcen tegen

de BilTchoppen en de Geeftelijkheid van Engeland, kon uitrechten*

Een ftilfwijgen van eenige oogenblikken op deze twift gevolgd zijnde,

verbrak den BifTchop van Kantelberg de zelve, om te vertoonen ; dat

men Heilige Oudvaders van de Kerk^ Martelaars had Tien worden ,

door zich tegen d'uitvoering van een diergelijke wette fiellen. Maar,
voegde Fineux , Opperhoofd van 't Gerecht , daar by , hoeveel Hei-

lige Koningen heeft men de zelve wet zien doen onderhouden ? hoe veel

Heilige Vaders zich 'er aan onderwerpen y en mogelijk, zich 'er niet aan

onderwerpen , als om dat hun gehoorzaamheid ten dezen opzichte hen

nieten dacht te flryden tegen het Godlijk^recht. Hy zei noch; dat hy

gaarne weeten wilde , door welke wet de 'BiJJchoppen een Geeftelijke in

criminele zaaleen zouden konnen oordeelen , dewijl 7ulks alleenlij\door
de burgerlijke wettengeregeld was. csfldus., voegde hy. 'er by om te

befluiten , moeten of de Cjeeftelijken ,- befcbuldigd van mifdaaden >

gantfch nietgeoordeeld worden , ofze moeten door de wereldlijke Ove-
righeden geoordeeld worden; zy moeten leeven zo als"'t hen behaagt , of
ztmoetenonder degewoonlijke Hovenftaan. Niemand op de redenen
des Opperhoofts van 't Gerecht antwoordde , geloofde den Koning

,

da-t het voor hem tij-d was van te fpreeken. Wyzijn, zeihy, doordc^

Wil en door de genaade Godts , Koning van Engeland ; en gelijk, de Ke~
ningen,onze voorzaaten, na God nooit Oaperbeer erkend hebben , zo weet,

dat wy hebben bejlooten de rechten van on\e Kroon , en die van onze tijde-

lijke macht , te behouden, zowel in deze ontmoeting als in alle de gele-

gentheden die'er zich toe zullen konnen opdoen\ en dut wy deze verdedigen-'

z&llen-metdc zelve ftandhaftigheid ah onze Voorouders hebben.gedaan*.

Wy-
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Wyders , wat uw Dekreeten belangt , 't is ons niet onbewuft , dat gj
Heerett van de Geeflelijkheidgemeenlijk, d' eerflen zjjt die de welven over-

treede • getuige daar van z.y 'tgeen eenigen van onz.e t/idvokaaten u ge»

z.egt hebben. Gygeeft aan uw Ordonnantien de jjn , die u 'tgunsligfl ts

;

maar wy gullen 'er ons met na [cbik^en , dan voor %o veel als onz.e Voor-

z^naten 't hebben gedaan,

Den Aardtsbiflchop van Kantelberg, bad hem, d' uitfpraak van't

gefchil zo lang op te (chorten , als' er van noden was om'erantwoord
van den Paus over te hebben. Hy voegde 'er by; dat zy het zelve op

hun eigene koften zouden verzoeken ; en dat zy , indien zy bevonden

dat zy 't in confeientie konden doen, zich vervolgens aan de wet-

ten des Koningrijks zouden onderwerpen. Den Koning gafgeen ant-

woord op deze bede. Kort daarna wierd 'er een order vervaardigd,

om den Do&or Horfey , Officier des BhTchops van Londen , in heg*

tenis te zetten : maar dezen Doctor vertrok zich ten Huize van den

Aardtsbiiïchop, alwaar die van de Geeftelijkheid niettemin beweer-

den dat hy gevangen was. Eindelijk, men vond een middeling,

't welk was dat Do&or Horfey zich in de gevangenis, des Konings

Bank geheeten, vervoegen , en in de Rechtbank van de zelve naam
geoordeeld zou worden. Den BiiTchop van Londen hield by den Kar-

dinaal krachtiglijk aan , om den Koning aan den Prokureur Generaal

te doen belaften, dat hyHorfeysbefchuldiging voor onwaarachtig

zou erkennen. Zijn reden was, dat men noodwendiglijk beletten

moeft, dat de zaak ter uitfpraak der Gefworenengefteld wierd , ver-

mits de ftad Londen een zo groote geneigdheid totdeKettery had,

dat zy alle Geeftelijken , zelfs den alleronnoozelfte, fchuldig zou vin-

den. Den Koning aan d*eenekant beflooten hebbende zijn Geefte-

lijkheid niet al te zeer te verbitteren , en ten anderen genoegfaam vol-

daan over zijn gezag te hebben gehandhaafd, -dewijl Horfey in de

handen van het Wereldlijk Gerecht was , wilde 't daar wel by laaten.

Hy belafte dan den Prokureur Generaal , de zaak niet aan te dry ven.

Horfey wierd voor de balie gebracht : men las'er zijn befchuldiging

:

men vroeg hem, volgens de gewoonte, of hy fchuldig was , of
niet: hy antwoordde, niet fchuldig : enden Prokureur Generaal
gezegt hebbende, dat hy 't niet en was, wierd dezen gevangen
weer in vryheidgefteld. Hy begaf zich na Exeter, daar hy 't overi-

ge van zijn leeven doorbracht , zonder ooit te Londen te verfchij-

flen , 't zy uit vrees, of wel uit fchaamte. Van d' andere kant

deed
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deed de Koning de vervolgingen tegen den Doftor Standifh op-
houden.

'k Vind niet, dat het Roomfche Hof zich met deze zaak bemoeid
heeft, hoewel men haar dikwils in geringer gelegentheden alle haar

blikfemen tegen Vorften heeft zien uitwerpen. Maar de Paus had

Hendrik toenmaals van noden ; en 't zou geen voorzichtigheid ge-

weeft hebben , hem te vertoornen. De twift eindigde t'eenemaal tot

nadeel der Geeftelijken. Zo haaft als men- hun vrydommen onder-

zocht had , bevond men, dat ze geen andere grond hadden als hun
eigene Ordonnantien. Nu maakten weinige heden zich vroed, dat

dit een genoeglaam rechtwas; vermits alle deze Ordonnantien, en

alle deze Dekreecen, door hen zelven, tot hun eigen voordeel, ge-

geeven waren. Daarenboven verlooren zy hun aanzien by het volk.

Men geloofde bv na niet , dat 'er een eenige onder hen was , die aan

de moord van Hunne geen fchuld en had. Ten anderen was de ltad

LonJcn niet zeer wel voldaan ovr de proceduren vandesKonings

Bank , in de welke men de fchuldigen niet geftraft en had. Een iege-

lijk btfloot, dat de Koning meer had gedacht om zijn eigene rechten

te verdedigen , als om recht te doen.

'k Heb dit gefchil wat wydloopig verhaald ; vermits het, volgens

alle fchijn , groote indruk op de geeften deed, en de zelven uitfte-

kend welfchikte tot de veranderingen , welke vervolgens gebeurden.

Wvders weet ik niet , in welke termen de Proceduren van die tijd in de

Boeken van de vergadering der Geefteiijkheidgefteld wierden ; door
dien d' openbaare Aden van alle de Geeftelijke Hoven, indien men
'ereenigen van dat des AardtsbilTchops van Kantelberg, en van dat

des RilTchops van Londen , afuitzonderd , in die fchrikkelijke brand

van deze groote ftad, voorgevallen in den jaare 1666. vernield zijn.

't Geen ik hier over te zeggen heb, is dat ,dewylFox, 't zy hier in,

't zy in andere zaaken , welken men noch met de Stadtsboeken kan

vergelijken, zeer naauwkeurigis , men hem ook , mijns oordeels,

gelooven moet in de dingen, die toen ter tijd zijn gefchicd, en waar

van d' Aften verlooren zijn.

Op dit na, bleef 't gezag der Geeftelijkheid , geduurerde Hen-
driks achtieneerfte jaaren , in zijn geheel. Tot die tijd toe was deze

Vorft altijd een zeer onderdaanige Zoon aan de Stoel van Romen, verzimèhiï
Kort na zijn komd: tot de Kroon , fchonk Juliusdell.hemeengoude vanonze

Roos, dercr de handen des AadtsbifTchops van Kantelberg; (a)een Ack^N.u;
E ge-
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gefchenk , 't welk de Biffchoppen van Romen gemeenlijk aan de nieu-

we Koningen doen, en 't geen zy, met meer reden, aan kinderen-

doen zouden konnen. Hendrik was 'er echter zeer wel over voldaan

;

en om 'er aan den Paus zijn erkentenis over te betuigen , floot hy in 't

volgende jaar een verbond met Ferdinand , tot de befcherming van de
Hendriks Kerkelijke Staat tegen deFranfchen. De Koning van Vranktiik , ge-

dienften on- , ,

' °
, ,, n • tr J- 1

trentJePau- helpen van eenige andere Voriten , en van eenige Kardinaalen, ver-
zen

' g^ 1'"- volgens eerft te Piza, naderhand teMilaanen, en eindelijk te Lion ,.

cerfte ja.uen een Concilie vergaderd hebbende , in het welk den Paus gedagvaard»
van zijn Re- en zo lang van zijn Pauflchap ontbloot wierd; en dezen Paus van zijn

(a)*bit kant een ander (<) Concilie te Romen hebbende beroepen, ftuurde

gXÏkinde" Hendrik den Biffchop van Worcefter, denBiflchop vanRochefter;

Kerk van den Prioor van S. lan, en den Abt van Winchelkomb , derwaarts.

IsTprlhixz.
Hier pretendeerde mende geheele Wefterfthe Kerk te verbeelden,

maar het was gelijk zy 't fedett verfcheidene eeuwen geweeft had : dat's

te zeggen, dat een klein getal van uitheemfche Biffchoppen , een

goed getal van Italiaanfche Biffchoppen, en een gedrang van Abten,

van Priooren 3 en van andere Geeftelijkeperfoonen van de laatfte

Order , zich aldaar vinden lieten , om te beveftigen 't geen den

Paus van voorneemen was te doen verhandelen. Zijn voorftellingen

wierden 'er met eerbiedigheid ontfangen \ en men verfpreidde ze van

daar door de gantfche wereld, bekleed met een heilig gezag , als de

Dekreeten en de Decifien of Uitfpraaken van de Heilige Katolijke

Kerk , vergaderd in een algemeen Concilie.

Leo de X. in de plaats van Julius de II. verkoozen zijnde, volgde hertt

ook in dit goed verftand met Engeland. Hendrik ontfing van hem een

gefchenk van gewijde Roozen , en kort daar na een Kardinaals hoed

P?" 11 voorVolfey. En toen dezen Vorft zijn boek tegen Lutheraan Leo de
°

" X.zond, vereerde den ieverigen Paus hem met de tytel vanBefcher-

merdesGeloofs, en fchreef hier overeen fchoone briefaas hem , ge-

TAyhrd tekend met zijn hand, en met die van 2 7 Kardinaalen. 't Is de zelve
Ucrbcrt. tytel, welke Hendrik federt die tijd zo gaarne gevoerd heeft, hoewel

andere Koningen van Engeland die voor hem gevoerd hadden, gelijk

Spelman aanwijft. Altoos men kan daar uit zien, hoe lichtelijk de

Paufentoen ter tijd de Voriten verplichten konden , dewijl een Roos»

ofeen bloote Tytel , de ge wichtigfte dienden betaalde.

Volfey, die zo veel deel had in de regering vanden Staat , had,

gelijk men wel denken kan y noch meer vermogen in de Geeftelijke

zaa-
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zaaken, -welke met zijn hoedanigheid beterover een fcheencn te ko-

men. Niettemin ontmoette hy 'er bywylenhinderpaalen in. ty^ar-

ham klaagde eens aan den Koning ; dat Volfey in zijn Hoven van Pau-

felijke Gezant al te veel ondernam. De Koning wilde zien, wat 'er

af was, en hebbende bevonden dat den Aardtsbiflchop gelijk had
,

haalde hy den Kardinaal dapper over den hekel : 't geen hem omzichti-

ger maakte als voorheen, en hem ter zelve tijd tegen Warham een

heimelijke haat inboezemde , welke hy federt altijd behield.

Ten anderen maakte hy zich de gantfcheGeeftelijkheidtevyand, Buiomde

met de zelve te willen hervormen. Ten defen einde had hy zich van G« ftcink-

den Paus een Bul doen geeven , die hem toeftond alle de Kloofters van vormen, van

Engeland te bezichtigen , te voorzien in de mifbruiken welken hy on- den I0
-
lun y

der de Geeftelijken zou bemerken , en geduurende een geheel jaar, z'ietMy-

te rekenen van den dag dat de Bul getekend was , van alle de Kerkelij- lord Her-

keOrdonnantien vry tefpreeken. Zulk een wijd uitgeftrekte macht bvttt mhtt

feilde niet hem de nijd der Geeftelijken , alreedts verbitterd door de a
?«*j!fJP»

krachtige en verfmaadende uitdrukkingen van deze Bul, opdenhalste rl*//
C"

haaien. Den Paus ving de zelve aan door een ftrenge hekeling der onge-
zina , in'e

regeldheden , daar men hem hier in zag ; dat hun on weetenheid onge- parlement

loovelijkwas ; dathunleeventot eenargernis ftrekte; en dat zy aan gedaan te-

een booze geeft overgegeeven waren. Men fprak verfcheidentlijk genden

wegens deze Bul. In 't algemeen kwam men daar in overeen , dat de Kjt r"'~

Geeftelijkheid bedurven was; maar men voegde 'er by, dat de voor-
vaa

"

zichtigheid verbood deze verdurventheden voor d'oogen des volks

bloot te (tellen ; en eindelijk, dat den Kardinaal niet zeer bekwaam
en was om lieden , welker ongeregeldheden noch zo openbaar niet ge-

weeft hadden als de zijnen, noch by gevolg zo argerlijk, al hadden -

ze ook zelfs zo groot ge weeft , te berifpen en te hervormen.

Wy hebben alreedts gezegt , dat de hoogmoed hem t' eenemaal Hoogmoed

bezat. Hy trachtte in alle dingen, inzijnhuis, inzijnftoet, in zijn
d^naaivol^"

kleederen , in alles 't geen uiterlijk bleek, met een doemelijke heer- fcy,

lijkheidte leeven. 't Is d'eerftePrelaet van Engeland ge weeft, die zyde ^tPolyd»

gedraagen heeft. In de wereld wilde hy den Koningen niet toegeeven: *& *

en in de Kerk, niet vernoegd met zich vanBiflchoppen en van Abten

te doen dienen , ofhet water en het fervet uit de hand van een Hertog

en van een Graaf t' ontfangen , deed hy de dienft met de zelve plech-

tigheden ais de Paufen ze doen; zy in de welken de hoogmoed zodanig

heerfcht, dat ze by na gelooven zich te vernederen, als ze de zelve

E z eer
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eer en dezelve dienft aan God bewyzen, die gemeerie raenfehen

aan hen bewyzen.
Hy neemt Daar benevens had hy een zeergroote geeft. Hy wift wel; dat het

ftelijkhei/te leven der Geeftelijken fchandelijk was; datzy in een grove onwee-
hervormen, tenheid waren ; dat derhalven het volk wel haaft alle eerbiedigheid

KiooSeï te voor hen zou verwerpen, indien men niet fpoediglijk arbeidde om
vernietigen. a\[e de mifbruiken , welke onder hen waren ingefloopen , te weeren.

En hoewelhy zich grootevryheden gaf, wilde hy echter niet, dat

zijn voorbeeld tot ontfchuldiging van der anderen ongeregeldheden

zou dienen. Mogelijk had hy van zijn Canoniften geleerd , dat de

Kardinaalen Prinfen des Kerks zijnde, de gewoonlijke wetten zich

niet tot over hen uit en ftrekten. Wat 'er af zy, alles geeft ons voet

om te gelooven , dat hy volkomentlijk voorgenomen had , de Geefte-

lijkheid van de laatfte rang te hervormen, en ten dien einde alle be-

denkelijke middelen , buiten dat van een goed voorbeeld , te gebrui-

ken, In deze gedachte verzocht hy van den Paus de Bul, daar wy af

gefproken hebben. Hy wilde alle de Kloofters van Engeland bezichti-

gen j de verdurvenheden, welken hy daar in zou vinden , voor d' oo-

gendes volks ten toon ftellenjen door dit middel het befluit, 't geen

hy genomen had , van een gedeelte dezer Kloofters te vernietigen , en

de zei ven te veranderen in Hoofd- en in Collegiale Kerken , en in Cöl-

legien , rechtvaardigen. Hy had'er alrcedts met den Koning afgefpro-

ken : en Kromwei, Secretaris van dezen Prelaat, was van het voor-

neemen, gelijk men in 't gevolg zag, toen hy zo wel wift, hoedanig

men zich draagen moeft , om de Kloofters t'eenemaal te vernietigen.

Maar men ried Volfey , zich niet te dienen van zijn Bul , welke hem
de haat van al de wereld op den hals haaien, de meefte Monniken
haatelijken verfmaadeiijkmaaken , en den vyanden des Kerks een

groot voordeel zou geeven. Men voegde 'er by, dat, indien hy de

zelven vernietigen wilde , by zulks , door het bloot gezag des Paus

,

zonder gevaar en zonder belemmering kon doen.

H>ma« Hy maatigde , inde hoedanigheid van Legaat , zich de macht aan
agt zich de van de Vergaderingen der Geeftelijkheid te beroepen. Deze Beroepin-
iruchtaan ri • u j i • ir n 1 i ,r •

van de ver- gen geichiedden op twederlei wyzen. Voor eerft zond de Koning,

^Ceelf"
raetdekreitsbrieven wegens 't houden van 't Parlement, orders aan

lijkheidte beide d' AardtsbilTchoppen , om de Geeftelijken van hun Provinciën
kei ^Pcn

' te vergaderen. Men zal in onze Verzameling der openbaare Aden
een dezer orders vinden, welke niet en verfcheelden vandetegen-

woor-
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woordigen, als daar in dat de Koning nooit een vafte dag ftelde '

laatende 't aan de twe AardtsbilTchoppen d'uiterfte vJijtaan te wen"

den , en zelve, in de brieven welken zy doorhun Bifdommen omzon*

den, dezen dag te ftellen. Een andere foort van Vergaderingen der

Geeftelijkheid wierd beroepen door ieder Aardtsbifïchop in zijn Pro-

vincie, als 'er gewichtige zaaken t' onderzoeken waren. In d' open- , r

Ziet
°v

TC

, i j » •
i • r i

Verzameling

baare Aden word maar van een dusdanige Vergadering gelproken , No, 4.

welke beroepen wierd door den Aardtsbiiïchop Warham , in 't eerfte

jaar van Hendriks Regering, om de vrydommen des Kerks (aldm
fpral^de Brief) welken men op een uitfteekende wijs gefchonden had,

te herftellen.

Sedert die tijd vervaardigde de Kardinaal , in de hoedanigheid van

Legaat, altijd d' orderstot de Beroepingder Geeftelijkheid. Ik vind in Tonjial.

de Gemeene Boeken, dat de Koning in den jaare 1522. aan den 3 3 > 34*

Aardtsbiflchop Warham een Brevet zond , om zijn Geeftelijkheid te

beroepen ; 't geen Warham deed , {tellende S. Paulus kerk tot de plaats

van de Vergadering, en den 20 April tot den dag van d' opening der

Zittingen. Maar de Kardinaal bracht zo veel by Hendrik te weeg, dat

hy , met zijn bewilliging , deze Vergadering, uit kracht van zijn macht

van Legaat , op den 2 Mey verbrak. En terftond ftuurde hy laft aan

Tonftal , BifTchop van Londen , om de Geeftelijkheid van Kantelberg

in de Kerk van S. Pieter te Weftmunfter te doen vergaderen. De laft

behelfde; dat' men arbeiden zou om de verdurvenheden, welke in de

Kerk gefloopen waren, te hervormen; en dat men zou raadpleegen

wegens andere gewichtige zaaken, welke daar voorgefteld zouden

worden. Men weet niet, ofdeze Vergadering eenige Hervorming
deedjwant alle d'openbaare Aden van die tijd zijn verlooren. Ziet hier

'tgeen'er ons zekers af overgebleeven is. ,, De Kardinaal ftelde daar

3, voor, welke dienften de Koning aan de Kerk gedaan had; 'tzymet

j, de fcheuring , die zelfs, ten tydevan JuliusdelI.indeStoel van S.

,, Pieter gekomen zou hebben , in haar geboorte te fmooren ; 't zy met

„ de Heilige Stoel tegen de tiranny der Franfchen te befchermen ; 't zy

,, eindelijk met een uitfteekend boek te fchrijven tot de verdediging

„ des Kerks tegen de Ketters : dat hy zich aan d' andere kant in groots

„ verlegentheid vond ; dat de Koning van Vrankrijk hem den oorlog

„ aandeed : dat deze zelve Koning den Hert og van Albanien in Schot-

., land had gezonden , om te trachten van die kant een inval in Enge-

j, land te doen: dat derhalven de dienften, welken Hendrik aan de

E 3
Kerk



3 8 Hiftorie der Reformatie

j, Kerk gedaan had , en de ftaat zijner zaaken , hem reden gaven om
„ van de Vergadering der Gecftelijkheideenige tekenen van erkente-

nis te verwachten, voor het geluk 't geen zy onderzijn Regering

„genoot-, maar dat, gelijk de Geeftelijken van Engeland nooit zo

,, groote verbintenis aan eenig Koning hadden gehad^als zy aan dezen

„ Vorlt hadden , zy meer voor hem behoorden te doen, dan men ooit

„ voor iemand zijner Voorouders had gedaan.

't Verzoek was , een halfjaar inkomfte van alle de benificien, te

betaalen in vijfjaaren tijdts.

Den BiiTchop van Winchefter en den BiiTchop van Rochefter waren

vyanden van den Kardinaal. Den een, aan wienhy zijn fortuin ver-

fchuldigd was , haatte hem ter oorzaak van zijn ondankbaarheid.

Den ander was zijn vyand door een edelmoediger beweegreden ; want

leidende zelve een zeer voorbeeldelijk leeven , kon hy zo veel ongere-

geldheden in't beleid van een zo groot Prelaat niet als met droefheid

zien. Zy verklaarden zich alle beiden in deze gelegentheid tegen hem

,

en beweerden ; dat dit een fchatting was , welke men noch nooit van

de Geeftelijkheid geëifcht had; dat het hen onmogelijk was tebe-

ftaan , indien zy de zelve betaalden ; endat de Vorften zich in't toe-

komende van een diergelijk voorbeeld zouden dienen , 't geen de Gee-

irelijken elendig zou maaken.

Den Kardinaal had ftaat gemaakt, dat d'edelmoedigheid des Geefte-

lijkheidts voor die des Parlements de weg zou baanen. Dit was d' oor-

zaak, dat hy alles in 't werk ftelde , om zijn eerfte oogmerk te doen

gelukken. De geenen , welke het zelve dwarsboomen konden , wier-

den aan kant geftuurd. Men kreeg d' anderen op de hand: alleenlijk

om de vrees van eenigen de loopaftefnyden, wierd 'er verklaard;

dat het gefchenk,* 'twelkmentoenmaals aanden Koning deed, tn 't toe-

komende niet in gevolg getrokken z,ott kpnnen worden. Maar d' overige

lachten met deze clauful ; zeggende, dat ze nooit zou konnen beletten,

Ziet on"c dat d' Acte, welke zy gingen opftellen, in gevolg getrokken wierd.

Ver^ame- Wat 'er afzy , zy bewilligden eindelijk , en vingen de zelve aan in ter-

iingN°- 5. men die t'eenemaal glorieus voorde Koning waren. Alledegebore-

neEngelfchen , die benificien bezaten, waren uit kracht van deze

Acte gehouden , een half jaar van hun oprechte inkomft aan hem te

geeven , te betaalen in vijfjaaren tijdts : en de Buitenlanders, welke
eenig Kerkelijk goed in het Koningrijk hadden, wierden gefchat op
een geheel jaar inkomfts, infgelijks in vijf jaaren te betaalen. Men

kende
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kende ten dezen opzichte vry den Biflchop van Worcefter en van Lan-

dafF, Polydorus Virgilius, Petrus Carmclita, Erafmus, Sylvefter

Darius, en Petrus Vannues , die, hoewel ze Buitenlanders waren ,

als geborene Engelfchen betaalden.

Deze afperfing vermeerderde de haat , welke die van de Geeftelijk-

heid alreedts voor den Kardinaal hadden , die 'er zich zeer weinig

over bekommerde. Hy verfmaadde hen : hy haatte voornamelijk de

Monnikken, en hield de zelven voor onnutte monden, die, ver van

eenige dienft aan den Staat , of aan de Kerk, te doen, door hun on-

geregeldheden tot argeinis , en door hun luiheid en ledigheid tot lafl:

Ürekten ; waarom hy dan d' eenen weer tot hun inftelling wilde bren-

gen , en alle d' anderen vernietigen.

Sedert de Regering van de KoningEdgar, had de Kloofterlijke Staat der
"

Staat in Engeland geftadig aangenomen, en hoe langer hoe meer ge- g^ciand
"*

bloeid. Onder dezen Vorft wierden de meefte Wereldlijke Geeftelij-

ken ,ter oorzaak dat zy zich van hun vrouwen niet wilden afzonderen,

van hun benificien ontbloot , door Dunltan , Aardtsbiflchop van Kan-

telberg 5 door Ethelward , Biflchop va-n Wtnchefter ; en door Ofwald,

BüTchop van Worcefter; die alle drie Monniken geweeft hadden.

'kHeb in de Rollen een Verklaaring van de Koning Edgar gezien, Hot-?art.

tot oprechting van 't Prioorfchap en 't Kloofter van Worcefter. Zy JJ
-
Hen^r

wasvan Aüerkinderendag, in het 6. jaar van dezen Vorft , en'tpó^. \
van onzen Zaligmaaker. De Koning en de Koningin, twe Aardts-

biffchoppen , vijf Biflchoppen , zes Abten, even zoveel Hertogen ,

en vijf Ridders, hadden de zelve getekend : maar daar is geen zegel

aan , en deBifdommen, nochd' Abdyen , zijn 'er niet in uitgedrukt*

Zybehelfde, dat de Koning, volgens de raad en de bewilliging zij-

ner Vorften en Heeren , dit Prioorfchap opgerecht had , en het zelve

beveftigde; dat hy alreedtszeven en- veertig Kloofters had gefticht

;

en dat hy 'er noch drie nieuwen by wilde voegen , op dat men 'er zo

veel mocht hebben als her Jubeljaar jaaren had ; datdegeenen, welke

voorheen deze benificien hadden bezeren , daar voor eeuwig van ver-

fteeken waren , dewijlze d'eer van hun Order onder de voeten ver-

treeden , en't beleid hunner kudden verwaarlooft hadden , willende

't liever met hun vrouwen houden , als Godkuifchelijk, en volgens

de Canons , dienen.

Nauwelijks waren de "Monn'ken in de bezitting var. de meeden der

Hoo&keik.nenderBentfkiengeticden, of zy gaven zich over aan

de.
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de zelve luiheid , en aan de zelve verwijfdheid, daar men zo lang over

geklaagd had. Eindelijk de Weetenfchappen weer beginnende te

bloeyen, erinnerden de Geleerden zich niet als met grarafchap, dat

degeenen, die d' eenige zaak, welke bekwaam was om de menfchen

tot het voortkweeken der frudien te brengen, in hun handen had-

den, zeive zeer onweetende waren. De Monniken daarentegen ge-

loofden , dat zy , om zich te beter te handhaaven, trachten moeftcn

en deWeetenfchappen, en de perfonen die zch daar toe begaven,

haatelijk te maaken. Men zag hen terftond uitftrooyen; dat de-

ze nieuwe kennilTen zeer groote onheilen zouden veroorzaaken ; dat

ze een poort totdeKettery zouden openen. Dit deed, dat de Her-

ftellers der goede letteren , als Erafmus , Vives , en anderen , de

Monniken niet en fpaarden, en, ver van hen t' ontzien, hun gebre-

ken en hun onweetenheid in 't gezicht van al de wereld ten toon

fielden.

Gelijk de Koning de ftudie beminde, dacht de Kardinaal, 'tzy

dat hy ook de zelve liefde voor de fraaye zaaken had , 't zy dar hy zich

na de neigingen zijns Meefters wilde fchikken , om eenige Coilegien

teftichten, in de welken de Studenten onderhouden, en by gevolg

ColWien °Pgexvekt mochten worden om groote voortgangen te doen. Hy
«ïoorJen" wilde ook in deze zelve Coilegien min ierfchoolen voor de jeugd heb-

Eefticht^
ken. Aldus voorziende dat hy door dit middel de heerlijke Tytel van

Befchermer der Weetenfchappen^ou verdienen, begaf hy z ch gantfeh

en al tot een zo edele onderneeming, en befloot twe Coilegien te ftich-

ten, en de zei ven van goede inkomften te voorzien , 't een t' Oxfort

,

en 't ander t'Ipfwich, zijn geboorte-plaats. De kortfte weg om tot

dit oogmerk te geraaken , was eenige Kloofters te vernietigen : want
men zei; dat zodanig een vernietiging, in zulk een gefteldheid van

zaaken , noch tegen de wetten , noch tegen de billikheid, ftrydig was

;

dat men eenige eeuwen te vooren wel Wereldlijke Prebenden in zo

veel Geeftelijke Kanunnikfchappen veranderd had ; dat het geen ,

't welk deze veranderingen rechtvaardigen kon , was dat de gemaakte

of gegeevene goederen evenwel totGeeftelijkegebruiken aangewend

wierden ; eindelijk dat, indien de Paus een volkomene macht

had over de geeftelijke fchat des Kerks , indien hy 'er na zijn

w<l mee leeven kon, de verdienften van deneenen menfeh neemen ,

en de zelven op een ander overdraagen ; hy , met veel meer

leden, de macht moeft hebben van over de wereldlijke fchat des

«1-
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zelve Kerks te fchikken , 'toudge uik dergewyde goederen affchaf-

fen , en hem eenander aanwijzen.

De Kardinaal , aan wien Romen niets en weigerde , en die daar

aangemerkt wierd als de Paus van een twede wereld , had geen moei-
te om van Klement te verkrijgen 't geen hy aan hem deed verzoeken.

IVlen (tuurde hem dan een Bul, om tKloofter van S. Frodeswide

,

t' Oxfort , ftad die toenmaals onder 't Bifdom van Linkoln behoorde,

te vernietigen, en de Monniken van hetzelve in een ander Kloofter

te plaatfen. Deze Bul eindigde met een zo wijdloopige Niettegenflaan-

de , als ze wezen kon. Daar ontbrak niet meer om tot de vernietiging

te treden als de bewilliging des Konings , die ze eenige dagen daar na

gaf. Andere Bullen van de zelve aart volgden wel haaft op deze. Ver-

fcheidene Geeftclijke Huizen en verfcheidene Regemfchappen wier-

den vernietigd; en hun goederen van rechtswege de Vorft toebehoo-

rende , gafhy de zelven door nieuwe Aden , welke in de Rollen itaan,

altemaal aan de Kardinaal. Aldus begon Volfey deze doorluchtige

dichtingen ; en hy eindigdeze gelukkiglijk , d'eerftein 'tachtiende,

en ó' andere in 't twintigitc jaar van des Konings Regering, gelijk

blijkt uit de Patenten ofopene brieven , welken Hendrik gaf om de

zelven teftichten.

Na het geen , 'tjwelk wy van de Politique en van de Kerkelijke zaa-

ken gezegt hebben , valt 'er nu maar te fpreeken van de nieuwe ge-

voelens, welke toen ter tijd in Engeland ingevoerd wierden ; of om
beter te zeggen , daar valt meer te fpreeken van die gevoelens , welken

menin'teerft, als zoveelmeuwigheden, veroordeelde. Wy zullen

ze van den oorfprong afopnaaien, en ze tot in't negenthiende jaar

van Hendriks Regering brengen.

't Volk had al over lange tyd de Kerkelijke perfoonen gehaat, ter Aoinder
oorzaakdat de Geeftelijkheid, gedrukt doorde fcheuringen van de Reformatie

Paus, niets achterwegeliet, om 't gemeen te doen betaalen, 't geen
in£n8clan<fe

de Stoel van Romen hen afperfte. Hier van daan kwam het voor een

gedeelte, datmen , zelfs ten tijde van Wiklef, en na hem, op ve-

le plaatfen geen fmaak meer begon te hebben in verfcheidene leerftuk-

ken , welke algemeenlijk in de kerk aangenomen waren. De Bif-

fchoppen zouden Wiklef gaarne van kant gemaakt hebben ; maar
het was hen niet mogelijk ten ein 4

e van deze onderneeming te geraa-

ken, v ermits den Hertog van Lankafter en Mylord Piercy hem be-

fchermden. Eindelijk , dezen Hertog in ongunft geraakt zijnde,

F wierd
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wierd Wikleft' Oxfort veroordeeld. Men kan niet recht zeggen, of

de gevoelens, welken men hem toefchrijft, waarlijk de zijnen wa-

ren ; dewyl wy'ernietsafenweeten, als uit het verhaal zijner vy-

anden , die met zodanig een haat gefchreeven hebben , dat ze alles

twyfelachtig hebben gemaakt. Hy ftierf in vrede ; maar zijn lig—

chaam wierd na zijn dood verbrand. Hy had de Heilige Schrift uit

'tLatijnin'tEngelfch overgezet, en in 't hoofd van zijn overzetting

een lange voorreden gefteld , in de welke hy zeer ftoutelijk tegen de

gebreken der Geeftelijken fprak. Hy doemde d* aanroeping der Hei-

ligen, en d' aanbidding der Beelden j hy ontkende de ligchaamelij-

ke tegenwoordigheid van Jefus Chriftus in het Sacrament des Avond-
maals ; hy vermaande al de wereld , zelfs ook het flecht volk , tot het

leezen en tot het betrachten der Heilige Boeken. Zijn overzetting en

zijn voorreden wierden zeer wel aangenomen van een groot getal van

perfoonen, welke in zijn gevoelens traden, eer door de beweegin-

gen van de natuurlijke reden en van het mcnfchelijk vernuft , tls door

de kracht van hun ftudie ; zijnde de meeften van hen , indien men 'er

eenige Geeftelijken , die de zelve party aannamen , afuitzonderd , on-

geletterde lieden, en vaneen geringe opvoeding» Zijn aanhangers-

maakten geen ligchaam, nocheeniggezelfchap t in tegendeel leef-

den zy in een ftaat van verfpreidheid, in verfcheidene gedeelten des

Koningrijks , en vernoegden zich met zijn gevoelens te volgen , zon-

der 'er openbaare belydenis af te doen. 't Voornaamfte teken, waar

y t aan men hen kende, was dat zy gemeenlijk nadeeliglijk van de Gee-

ftelijkheidfpraken, welkers gebreken toenmaals zo bekend, en de

wreedheden zo overmaatig waren , dat het volk verdiende , dat men
haar de haat en de verfmaadheid , dien het voor de Geeftelijke perfo*

nenhad, ten beften hield. Dezen ondertuiTchen van hun kant niet

• denkendeom afftand te doen van een zo groote geweldpleeging , ver-

bitterden de zaaken hoe langer hoe meer.

Wreedhe. Hoewel d' eerfte Chriftenen nimmermeer gereild hebben in hun
dm van de

Concilien te doemen t geen hen docht tegen het Geloof te ftrvden ,

*erk. is het echter gewis, dat zy nooit goed gekeurd hebben, dat men de Ket-

ters aan den lyvc vervolgde. Indien twc Biflchoppen , onder de Rege-

ring van Maximus , zich daar anders in droegen , indien zy Prifcilianus

en zijn Aanhangers ter dood deeden veroordeelen , al de wereld ver-

foeide hun geftrengheid j en daar waren lieden , welke weigerden met
hen te communiceren. Waarlijk eenige oude Keizers hebben ver-

fchei.
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fcheidene ordonnantien gegeeven tegen allerhande foorten van Ket-

ters, verwyzende hen tot een geldboete, en tot een verbanning, en
beroovende hen van de privilegiën , welken het overig volk genoot , als

onder anderen waren de macht van teftament te maaken , en erffenis

te beuren, 'tzy in 't geheel , ofvoor een gedeelte. Zy hebben zelfs de

Manicheérs , lieden welker Religie een fnoode vermenging van het

Chriftendom en het Heidendom was , ter dood veroordeeld. Maar de

BiiTchoppen inzonderheid die van Afrika , twijfelden , hoe overmaa-

tig de ftoutheid der Ketters en der Scheurmaakers , welken zy voor

hadden , was > zy twijfelden , zeg ik , ofhet Chriften Geloof hen toe-

liet d' uitvoering , zelfs der gemaatigde wetten , die niet meer en veror-

denden als de geldboete , de verbanning , ofde berooving van eenige

privilegiën, aan te dringen. Getuige daar van zy de moeite welke

men had om den Heiligen Auguftinus te doen begrypen, hoe nood-

zaakelijk het was daar toe te befluiten. Eindelijk de Donatiften niets

meer ontziende , was men gedwongen hen met deze gemaatigde

wetten te vervolgen : maar men bleef altijd in de gedachte , dat men
hun leevcn niet volkomentli|k kon aantaften. Daar is noch iets meer

geweeft : als d'Overften en de Gouverneurs der Provintien eenige

Ketters ftraften , arbeidden deRechtzinnigen altijd om de ftraf te ver-

zachten.

De vyfde eeuw befchaft ons het eerfte voorbeeld van een lijfftraf,

welke men ter zaake van Kettery geoefFend heeft, en dien de Kerk

niet en heeft veroordeeld. Juftinus de I. deed Severus , die , Patriarch

van Antiochien geweeft had , maar die geftadig tegen het Concilie van

Kalcedonien tierde, de tong uitfnyden. In d'achte eeuw deed Jufti-

nianus de II. gebynaamd Rhinotmetus , ofmet d' afgefneedene neus, alle

de Manicheérs van Armenien verbranden. Op dit voorbeeld; en om-
trent het eind van d' elfde eeuw, wierden de Bogolimcn, door den

Patriarch en door het Concilie van Konftantinopolen , ten vuure ver-

oordeeld. Ten einde van de twaalfde, en in 't begin van de dartiende

eeuw , zonderde zich een zeker getal van ongeletterde lieden, zonder

eenig ander oogmerk als dat van hun zaligheide bewerken , niet kon-

nende dulden noch de mifbruiken die in de Godtsdienft waren , noch
het fchandelijk leeven der Geeftelijken , van de gemeene Vergaderin-

gen af. Dominikus en eenige Preekhceren trachtten hen weder tot

zich te trekken ; maar ziende dat hun fermoenen gantfeh geen werking

voortbrachten, namen zy toevlucht tot een middel, 't geen ten min-

F z ften
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ften bekwaam was om deze nieuwe foortvan Chriftenen de mond te

fnoeren. Zy maakten de Rechters der plaatfen vroed, dat men alle

hardnekkige Ketters moert: verbranden : en om deze Rechters daar toe

te dwingen , deeden zy in 't vierde Concilie van Latranen een Dekreet

opftellen ; dat d' Overigheden de Ketters moeflen uitrooyen ; dat indien

z.y weigerden zulks te doen , zy in den Ban vervielen \ en dat , indien zy
daar na noch halfterrig bleeven in hunplicht niet waar te neemen , dat 's

te zeggen , d' Inquifitie niet tot beulen te dienen , \ulk\s tot hm uiter-

fie lafi zonde jlrek^en. In dit Dekreet zijn twe dingen aan te merken.

't Eerfte , dat het Concilie 't niet raadfaam geoordeeld had zich naauw-
keuriglijk uit te drukken over de wijs, op de welke het verftond dat

men de Ketters zou uitrooyen i de tyd alleen heeft ons geleerd , dat

het wezen moeft met hen te verbranden, d' Andere zaak> die men
wegens dit onderwerp moet aanmerken , is dat hetzelve Concilie niet

geloofd heeft , dat de Kerkelijke Tucht en de Ban een genoegfaame

ftrafwaren voord' Overigheden, welke een zo plechtiglijk gemaakt

Dekreet overtraden. Men heeft de zelve noch hooger willen drijven.

Aldus hebben de Vorften zich in een byna zo groot gevaar gevonden

als de Ketters zelven; indien nochtans het verlies van een Kroon in

gelijkheid mag werden gefteld , methet verlies van 't leeven : dat is

;

dat den wederfpannige Vorfi door de Paus afgebet z.al worden 5 dat zyn
Onderzaaten ontjlagen zullen zijn van den eed des getrouwheidts , vpelke

zy aan hem hebben gedaan; en dat de Paus alle zijn landen zalgeeven

aan eemg Vorft, die de Heilige Kerl^gehoorzaamer is , z\o als hy 't raad-

zaam zal oordeelen* Deze Dekreeten gemaakt in een Synode , 'tgeen

men ftelt in de ry der algemeene Heilige Concilien , brachten terftond

de fchrik in 't gemoed der Vorften. De Graaven vanToeloefe welke

hun landen inde zuiderlijke gedeelten van Vrankrijk hadden , waren
d' eerden die 'er de kracht afgevoelden. Wat d' andere Vorften be-

langt , zy befwoeren de ftorm , met hun Onderdaanen aan de woede
der Geeftelijke Hoven over te laaten.

, 't Vuur wierd de bekwaamfte ftraf voor de Ketters geoordeeld;

vermits het zelvealreedy verordend was voor de tovery , voor de be-
fweringen , en voor de zonde die de ftrydigfte is tegen d' inftelling des

huwlijks. Aldus, om een t'eenemaalfchrikkelijk gelaat aan de Ket*

-rr tery tegceven, moeft men 'er de fchrikkelijkfte ftraf toe ftellen. Ten

bmdenat.
an(^eren ^ct ^eze ^rafde verbeelding van het eeuwig vuur; 'tgeen

Zn-ciim. ' ia de gedachte der nieuwe Inquiüteurs niet feilen kon het deei te zijn

der
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der elendigen, welker ligchaamen zy tot de tydelijke vlammenver-

oordeelden. En zekerlijk, 't gevolg zou overeengekomen hebben ,

indien zy God hadden konnen dwingen tot dit laatfte gedeelte hun-

ner oordeelen uit te voeren, gelijk zy d'Overigheden tot d' uitvoe-

ring van het eerfte gedeelte dwongen. Wat'erafzy, zy verkondig-

den, dat God ontwijfelijk hun vonniflen zou bekrachtigen , volgens

deze vermaarde belofte des Euangeliums ; alles watgy op d' aarde xjult

binden , z.alm den Hemel gebonden zijn. Wyders , dewijl het of(Vaar,

ofgevaarlijk zou hebben gevallen , te beftryden 't geen zy met een zo

groote verzekerdheid leerden, trachte men zich vroed te maaken,

dat de zichtbaare uitvoering hunner vonniflen van d'onzichtbaare

uitvoering der zelve vonniflen gevolgd zou worden. In 't algemeen

,

't geen zy als Kettery veroordeelden , wierd voor de fnoodfte zaak des

wereldts gehouden.

Men heeft in Engeland geen gelegentheid gehad om deze ftraffe De- Wetten van-

kreeten te doen onderhouden, als ten tyde van Wiklef, die ten inzich- ^^Keu
te van zijn machtige vrienden 't leeven behield: maarin 't vyfdc jaar tersonder

van Rykaard de II. wierd 'er door de Heeren een Bil , of voorwerp van Jc
y
n.

3rd

een Wet gemaakt , welke de Koning de zelve deeden goedkeuren.

Men gafdezeBïlin 't licht als een Wet van 't Parlement, hoewel ze

in't Huis der Gemeente nooit geleezen had geweeft. Deze Wet behelft-,

„ dat de Navolgers van Wiklef alreedts in een groot getal waren

;

j, dat zy zich kleedden op een wijs verfcheelende van die der andere

„ menfehen ; dat zy op verfcheidene plaatfen predikten, in de Kerken ,

„op de kerkhoven, op de markten, en zulks zonder het verlof des

„ Rechters ; dat zy een leer leerden ftrydende tegen het Geloof, als

„ ook tegen de Wetten des Koningrijk? ; gelijk men beweezen had ïn

„de tegenwoordigheid vanden Aardtsbiflchop van Kantelberg, van

„verfcheidene Biffchoppen, van verfcheidene Prelaaten, van verfchei-

,, dene andere Geeftelijken , en van verfcheidene Doctors in de Godts--

„ geleerheid, in't Burgerlijk, en in't Geeftelijk Recht; dat zy weigerden

, , zich t' onderwerpen aan de vermaaningen en aan de tucht des Kerks

;

„ dat zy door hun aanlokkende manieren, en door hun Jiftige redenen

„ veele lieden verleidden om hen te volgen , en om hen te verdedigen,

„ zelfs met geweld. Hier op maakte men een Ordonnantie, dat; als

,, de Biffchoppen de naam en des nieuwe Predikers , met de naamen der

„perfoonen die ben onder{leunden , ter Kancelery fluurden , den Kance-

w lier Commijfien z.qh befch^ken aan de Scheriffs en aan d' Overigheden >

F 3 om
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om d' eenen en etanderen by de hop te vatten , en hen onder ziekere bewat-

ring tehsuden, totdtt zjy z,<cb volgens de Wetten des Landts,en de Canons

van de Ker^ , gehuiverd gouden hebben. Gelijk 'er in deze Ordonnan-

tie niets als te geweldigs is , ziet men genoegfaam , dat Engeland in die

tijd de fwakheid noch niet en had van de ftrengheid der andere Ko-
mrijken na te volgen, en zich aan de wreede wetten , welke daarnmj

Ziet Kpo-

kj: in %ijn

Instituten ,

3 deel Cap.

5. van de

Kjttery.

6. Rij-

kaard z.

Part.LN*.

<>2.ftpf.

aangenomen waren, t' onderwerpen.

't Was toenmaals noch de gewoonte , groiTen te maaken van alle

d' Acl:endesParlements> welken men aan de Scheriffs (tuurde , met

een order onder het groot zegel, om de zelven in d' uitgeftrektheid

hunner Jurifdictien te doen afkondigen. Volgens dit gebruik fluurde

JanBraibrook, Kancelier, en ook BilTcbop van Londen, dezeA&e
aan de ScherifFs , met d'andere Wetten die in het zelve Parlement ge-

maakt waren, d' Order , daar hy hen mee verzelde , is gedateerd den

2 6 May , in 't vy fde jaar van die Regeering. Maar in een ander Parle-

ment , beroepen in t volgende jaar, betuigde 't Huis der Gemeente
door een Bil welke aan de Heeren overgeleverd wierd ; dat hun Huis

in die Acte nooit bewilligd had ; dat noch zy , noch hun nazaaten, van

zin waren zich meer aan de Geefteiijkheid t' onderwerpen , als hun

voorzaaten hadden gedaan; dat, als men zich zuiveren moeft , men
het doen zou volgens het oud gebruik, en niet anders ; en daizy der-

halven verzochten, dat d' Acte van geene waarde verklaard mocht

worden- De Heeren deeden recht op dit Requeft , en de Koning keur-

de 'er d' Acte afgoed , gelijkmenziet in de Boeken des Parlements.

Niettemin wierd deze laatfte Acte gefmoord , in d' afkondiging weike

men deed van alle de geenen die gemaakt waren : invoegen dat d' eer-

fte altijd aangemerkt wierd als een vafte Wet j en men vind ze ook in

het ligchaam der Wetten van Engeland. Dat was een van die God-
vruchtige bedriegeryen , daar'tde Roomfche Geefteiijkheid nooit

aan ontbroken heeft, en die ze altijd zeer wel van nooden heeft ge-

had , om haar gezag t'onderfteunen.

Rijkaard de II. van den Troon geftooten zijnde, dacht Hendrik de

IV. die zich, voor een gedeelte door de byftand der Geeftelijken

,

de fouveraine macht aanmaatigde, terftondom'erhemzijn erkentenis

voor te betuigen. Ten dezen einde gaf hy hen een Wet na hun hert

»

behelzende in zelfftandigheid -

y („) dat, dewijl eenige perfoonen nieu-

„we gevoelens hadden wegens het gezag des Kerks , gelijk ook we-
egen s de Sacramenten, predikende zonder eenig verlof, maakende

on-
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„ ongeoorlofde vergaderingen, houdende ge vaarlijke fchoole n , en Andere1

„fchrijvende tegen hec Katolijk Geloof, de Geeftelijkheid en de Ge- wetonder

,, meenten des Koningrijks de Koning gebeden hadden een goed iJpf.

>, hulpmiddel tot een zo groot kwaad by te brengen-, dat derhalven

„de Koning, met de bewilliging der Staaten, enhetadvijs van ver-

n fcheide andere voorzichtige perfoonen , welke in het Parlement had-

$, den geweeft, de volgende verkiaaring en Ordonnantie maakte: dat

„ het in 't toekomende niet meer geoorlofd zou zijn te prediken, dan

„ alleenlijk aan de geencn den welken het toekwam zulks te doen , of

„ aan de geenen die 'er alvorens het verloftoe verkreegen hadden , dat

„ het ook niet geoorlofd zou wezen een leerte leeren , ftrydendc of te-

lgen het rechtzinnig Geloof, of tegen d' uitfpraaken van de Heilige

„ Kerk ; dat men de geenen , die anders deeden , nieten zou mogenbe-

,, gunftigen,noch befchermen; eindelijk,dat men de boeken der Ketters

„niet en zou mogen behouden , maar dat men gehouden zou zijn de

„ zelven te ftellen in de handen van den Rechter des Bifdoms, ten

„langften binnen veertig dagen na d' afkondiging der Ordonnantie;

,,dat, indien eenige perfoonen befchuldigd , ofverdacht wierden van

„ hier tegen gedaan te hebben , den Rechter hen zou mogen by de kop

„ vatten , en in de gevangenis houden , tot dat zy zich volgens de Ca-

„ nons gezuiverd , en de dwaalingen, die hen te laftgelegt wierden,

„ volgens de verordeningen des Kerks afgefworen hadden , behoudens

„ echter dat het proces , openbaarlijk en volgens de wetten bepleir,

„binnen drie maanden geëindigd moeft zijn , te rekenen van den dag

„afdat de perfoonen in hegtenis waren gezet 5 dat, indien zy fchuldig

„ bevonden wierden , den Rechter des Bifdoms , ofzijn CommifTarif-

„fenhennabefcheidenheid in de gevangenis houden, en hen noch

„daarenboven tot de boete zouden mogen verwijzen, na datzy't

„ raadfaam oordeelden , mits alleenlijk dat zy 'er bericht afgaven

„aande Koninglijke Schatkamer; dat, indien iemand der geenen,

„ welke aldus overtuigd waren , weigerde zijn dwaalingen af te fwee-

„ren, of, na dat hy de zelven afgefworen had, daar weer in verviel,

„hy, volgens de Heilige Canons, alsdan aan d' Overigheid over-

„ geleverd moeft worden; dat de Schouten , deScheriffs, ofdeBal-

„ juwen gehouden zouden wezen zich ten dage van d'uitfpraakdes

„ vonnis in de gerechtszaal te laaten vinden , indien den Rechter des

„Bifdoms, of zijn Commiftariften het begeerden; dat zy daaren-

„ boven de Schuldige zouden ontfangen , en zorg draagen om de zel-

ven
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Bah

„ ven in 't gezicht des volks , en op eenige verheevene plaats , teedon

„verbranden.

In 't begin hadden zy lalt om de Ketters te doen verbranden, zo haaft

als hun vonnis uitgefproken was, en zonder eenigHandlchrift, eeni-

ge Commiflie des Konings , daar toe te verwachten : maar vermoede-

lijk vertoonden de Rechters aan dezen Vorft , dat hy'er een Order toe

geeven moeit, 'k Weet niet, op welke Wet dit gefchrift gegrond

mocht zijn. In 't zelve jaar wierd eenen Willem Sautre, den eerften

die men om Kettery heeft doen fterven , als een Wederafgevallene

veroordeeld. Thomas Arundel , AardtsbifTchop van Kantelberg,

fprak zelve het vonnis uit , in de volle Vergadering van de Geeftelijk-

heid zijner Provincie. Dezen rampzalige , die een Geeftclijk perfoon

was, wierd ontwijd , en vervolgens in de handen van d' Overigheid

gefield; en daar wierd een Geichrift vervaardigd om hem te ver-

branden. In dit Gefchrifc word deftraf, welke men hem zou doen

lijden, de gewoonlijke fi

l

raf genoemd : maar volgens alle fchijn ver-

ftond den geen, die het zeiveopgefteld had, daaronder , ind'mtbeem-

febe landen. Ondertufichen
,

gelijk dufdanige Gefchriften volgens de

Wet niet noodzakelijk en waren, kan men zich wel inbeelden, dat

het niet noodzaakelijk en was de zelven in de Rollen te ftellen ; immers

ik maak het my aldus vroed , vermits ik 'er geen een onder de geheele

Regering van Hendrik de VUL gevonden heb. Maar de Verzameling

van den AardtsbilTchop Warham betoont, dat het toen ter tyd de

gewoonte was, in de Kancelery te gaan zeggen; dat men zodanig

een verweezen had ; en hier op vervaardigde men een Commiflie om
hem te rechten , immers zo de Koning hem geen genade en vergunde.

De zaaken bleeven in dezen ftaat geduurende de Regering van Hen-
drik de IV. In*c begin van zijns Navolgers Regering wilde men , dat

denRidden JanOldkaftle, en verfcheidene andere perfoonen, tegen

de Koning en de Geeftelijkheidfamengefworen hadden. Men greep

een gedeelte der Samengefworenen by de kop , waar van 'er ter zelve

tyd negen- en- twintig veroordeeld wierden als fchuldig aan gekwetfte

Majefteit, en als Ketters; invoegen dat men hen om d' eerfte mis-

daad ophing, en vervolgens om de twede verbrandde. Daar is reden

om te twijfelen , ofdiefamenfweeringdaadelijk geweeft zy; en een

Schryver van de zelve eeuw verzekert ons, dat al de wereld bv zijn

tyd daar niet veel geloofs aan gaf, dat men zelfs de Geeftelijkheid

achterdacht , ofvan al te veel ftaatkunde , of van al te groote vervoerd-

heid.
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heid. Ze zy waarof valfch geweeft , zygafvoettoteenftrengeWet

tegen de geenen van die Secte , welke onder de naam van Lollards be-

kend waren: want geen Officier, 'tzy van den Staat, ofvan't Ge-
recht, kon inde bediening van zijn ampt treden , of hy moeftfwee-

ren , dat hy alle zijn vlijt en alle zijn krachten aan zou wenden , om
de Lollardifche dwaalingen en ketteryen uit te rooyen, en de BilTchop-

pen ofhun CommilTariilen by te ftaan , in geval de Lollards vervolgd

wierden. Als iemand dezer rampzaligen veroordeeld was , vervielen

alledelanderyen , welken hy ten blooteleene hield, en alle zijn roe-

rende goederen aan den Koning.

Thans gafdeGeeftelijkheid zich over aan de geeft van de Religie,

welke zy volgde. Haargezag door ftrenge wetten beveiligd zijnde,

kenden haar moet wil en haar wreedheid geen paaien meer. Bleefmen
gebrekig, zelfs in de fchijnbaarheden van d' eerbiedigheid welke zy

geloofde dat haar toekwam , of wilde men haar niet vergunnen 't geen

zycifchte, 't was genoeg om van Kettery achterdocht , om in de ge-

vangenis geüeurd te worden , en om voor verbitterde en alvermogen-

de partyen te verantwoorden te hebben. Hier uit fprooten groote

mifbruiken, en vervolgens groote klachten. De Rechters waren ge>-

noodzaakt , om in deze wanorde te voorzien , alles in 't werk te (lellen

't geen de Wet het gunfligft had. Zy vergunden, zo dikwils als zy
konden, een Habeas Corpus. Aldus noemtmen zekere verordening

van de Wet, door de welke de privilegiën der Onderzaateninhun
geftel worden behouden , en door de welke een Gevangen fpoediglijk

geoordeeld, ofonder borgtocht moet uirgelaaten worden. Daaren-

boven examineerden zy de Dekreetcn van prife de corps , ofde wacht
van iemand by de k»p te doen vatten', en zo zy daar iets in vonden,

't geen hun beleid bekrachtigde , fpraken zy denbefchuldigde vry , of
lieten hem met borgtocht uir. De Kerkelijke inftellingen aan verschei-

dene dingen de naam van Kettery gegeeven hebbende , vond de Gee-
ftelijkheid lichtelijk een dekmantel, tegen de geenen, welken zy haat-

te \ en, ten argften genomen, indien zy hen geen daadelijke Kette-

ryen te laft kon leggen , arbeidde zy om hen Ketters door gevolgen te

maaken, hoewel de Rechters ten dezen opzichte gemeenlijk boven
dreeven. Een, Keizer geheeten , in den Ban gedaan zijnde door Tho- in'cji

masBourchier,AardtsbilTchop van Kantelberg, zei opentlijkuit, dat ia»T*E&»
j. i..i • 1 1 • 1 • ard de IV.

een dicrgeJijk vonnis, doorkuipery verkreegen, niet zeer te vreezen

was, ter oorzaak dat, om voor God ia den Ban gedaan te zijn, het

G ze-



f& Hiftorie der Reformatie

zekerlijk niet genoeg en was door den Aardtsbiflchop, ofdoor zijn

Commiflarifïên , inden Ban gedaan te wezen. Hier op verdenkt men
hem van Kettery , en men fmi jt hem in de gevangenis : maar hy ver-

zocht een Habeas Corpus y 'tgeende Rechters hem toeftonden. Toen

men hem nu voor de baliehad gebracht, met de Commiffie tot zijn

gevangenzetting, bevond men, dat de befchuldiging niet geldig, en

in tegendeel buiten de bepaaling van de Wet was. Aldus ging hy voor

eerft onder borgtocht uit j en kort daar na wierd hy vrygefproken.

Een ander , Warner genaamd , Inwoonder van Londen , gezegt

hebbende , dat hy niet gehouden was de tiende aan den Vikaris te be-

taalen, gafden Biftchop van Londen la ft aan Eduard Vaughan, om
hem in de gevangenis te brengen : maar den Gevangen ontkwam 't

,

en trok vervolgens Vaughan voor de gewoonlijke Rechters , als zijnde

valfchelijk in de gevangenis gezet. Vaughan bracht, tot zijn verdedi-

ging, d' Ordonnantie van Hendrik de IV. te berde; en voegde daar

by , dat Warners gevoelen een Kettery tegen de decifien of uitfpraa-

kenvandeKatholijkeKerkwas: doch het Hofdergemeene Pleiters

fprakuit, dat Warners gevoelen wel een dwaaling , maar geen Ket-

tery kon wezen, en dat ze buiten d' uitftrekkingdcr Ordonnantie was.

Deze Rechters, die zich ongetwijfeld aanmerkten als d' Uitleggers van

de Wet , betuigden daar door wel , dat , als 'er iets te zeggen viel van

Kettery, het hen toekwam te verklaaren, welk gevoelen Ketrerfch

was , en welk gevoelen 't niet en was. Men weet niet , wat de Geefte-

lijkheid hier op zei , noch ofzy zich in deze gelegentheid tegen de pre-

tentieder Rechters ftelde.

d' Afwyking, welke ik hiergemaakt heb, is lang geweeft, maar

wezentlijk tot ons onderwerp. Laat ons nu eens zien, watd'open-

baare Aclen ons befchafFen van de proceduren tegen de Ketters, ge-

duurende d' achtien eerfte jaaren des Regerings van Hendrik de VIII.

Op den 2 May icn. fwoeren zes Mannen en vier vrouwen, mee-

ftendeel van een plaats Tenterden geheeten, in de handen van den
Warham AardtsbhTchop Warham , in zijn landhuis Knoll genaamd , de volgen-

Setters.
' de gevoelens af. i . Dat het Sacrament des Altaars Chrifti Lighaam niet

'Lict^ijn en was ; dat het in tegendeel nietanders en was als wezentlijk brood.
Regifttr, 2 . Dat het Sacrament des Doops , en het Sacrament des Vormfels, van
F 1 6*' geen noodzaakelijkheid en waren, en dat ze de ziel gantfeh geen voor-

deel toebrachten. $. Dat men zich niet tegen een Priefter behoefde te

biechten. Dat God niet meer raachts gegeeven had aan een Priefter

;

als
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als aan een wereldlijk menfeh. 5. Dat de plechtigheid des Huwelijk3

zonder noodzaakeiijkheid was
,
gelijk ook zonder nut , ten opzichte

van de ziel. 6. Dat het Sacrament van het Laatfte Oly fel ter zaligheid

noch nut,noch noodzaakelijk was. 7. Dat van gelijken de Pelgrimazi-

en, en 't bezoeken der Heilige plaat fin, zonder nutheid waren; en

dat de geenen , die de zelven dceden , daar door niets en verdienden.

8. Dat méh de Heiligen niet moeft aanroepen ; en dat men zijn gebe-

den aan niemand en moeit richten als aan God. 9. Dat men de Beel-

dender Heiligen nieten moeft aanbidden. 10. Dat het wywater en

het gewyd Brood na hun Confecratie door de Priefter niets meer en

hadden > als voor de zelve. Zohaaftalszy d' af(Weering hadden ge-

daan , vorderde men met eed van hen , dat zy alle de geenen , welken

zy wiften in de zelve gevoelens te zijn , of die men achterdenken kon
van daar in te wezen, ontdekken zouden; gelijk ook alle de geenen,

die heimelijke vergaderingen hielden , en die de Vernieuwers , door

welker dienft deze nieuwe leer in Engeland verfpreid wierd,befchcrm-

den ofby (tonden. Des namiddags van de zelve dag deeden twe andere

mannen van Tenterden d' affweering. 't Geeftelijk Hof vergaderde

diie dagen daar na; enden AardtsbifTchop lei den Bekeerden tot boete

op , geduurende hun gantfche ieeven , immers indien zy 'er niet uit-

drukkelijk afonrflagen wierden , een fchild met een brandende takke-

bos op hun klederen te draagen. Daarenboven moeften zy , zo in de

Hoofdkerk van Kantelberg als in hun Parochie , meteen takkebos op
de fchouders inde procefTun gaan ; 't geen een openbaare belydenis

was dat zy 't vuur verdiend hadden.
• Vafcheidene affweeringen volgden in deze orde. Den 5 May , een

man van Tenterden : den 1 5 vier mannen,en een vrouw
, ('t Hofwierd

toenmaals te Lambeth gehouden) den 1 o vier mannen : den 3 Juny

,

een man , en een vrouw : den zó July , een vrouw : den 2 9 een man

:

den z Auguftus, twe vrouwen: den 3 een man : den 8 een vrouw:
den 16 drie mannen : den 3 September, drie mannen , en een vrouw,

't Getal der Ketteryen, welken men hen deed affweeren , was niet

vaft: van d'eenen vorderde men meer, en van d' anderen minder,

omrydts voegde men *er deze twe artykelenby. I. Dat het Cruici-

fïx ,
en de beelden van de Gelukzalige Maagd en van de Heiligen,

niet aangebeden moeften worden , ter oorzaak dat het maar werken

van menfehen waren, houten (teen: z.Dat degeenen, diePelgrima-

zien of bedevaarten deeden , hun moeite en hun geld vcrlooren. A He

G z de
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de gemelde perfoonen , 't zy dat men hen t' onrecht befchuldigd had

,

ofdat de vrees hun geeft overweldigde, of eindelijk, Jat ze noch een

zeer geringe kennis van deze gevoelens hadden , en by gevolg een ken-

nis die niet bekwaam en was om tegen de dreigementen te beftaan ,

deedend' affweering, en kweeten zich vervolgens van de boete , die

hen opgelegt was.

Maar anderen wierden met veel grooter ftrengheid gehandeld. Op
den 2 o April 1 5 1 1 •wierd Willem Karder, Inwoonder van Tenterden,

befchuldigd van alle d'artijkelcn, welken wy verhaald hebben. Hy
loogchende , dat hy'er een eenig afgeloofde , en beleed alleenlijk , dat

hy gezegt had ; dat het genoeg was zijn gebeden aan Cjod te richten \ dat

hy derhalven niet en ^ag , waarom het noodzakelijk was , toevlucht te

neemen tot de voorbidding der Heiligen. De getuigen wierden voorge-

bracht. Zy waren altemaal gevangenen om de zelve oorzaak , en had-

den voorgenomen afte fweeren; maar men wilde zich van hen dienen,

om andere befchuldigden t'overtuigen. Zy fwoeren dan , dat Karder

hen deze nieuwe leer geleerd had. Toen hun getuigenis openbaar ge-

maakt wierd, zei Karder, dat het hem gantfeh niet voor en ftond ooit

het minfttegen het Geloofen deSacramenten gezegt te hebben , maar
eindelijk dat , indien hy 't had gedaan , hy 'er van ganfeher herten be-

rouw af had. Zijn betuiging en zijn onderwerping konden hem
't leeven niet behouden : men fprak het vonnis tegen hem uit als tegen

een verhardeKetter;en men leverde hem over aan de wereldlijke arm.

Op de zelve dag wierd Agniet Grevill van de zelve mifdaad befchul-

digd. Zy deed haar beklag wegens haar onnozelheid ; maar door een

ongehoorde procedure bracht men tot getuige tegen haar,vooren haar

eigen Man , en haar twe Zoonen. Deze fwoer, dat eenjan Ive gehee-

ten, haar ontrent het eind des Regerings van EduardelV. met deze

nieuwe gevoelens befmet had , en dat zy federt die tijd daar in had vol-

hard. De Zoonen getuigden, dat zy die aan hen had geleerd. Robert

Harrifon wierd ter zelve tijd vervolgd : men bracht getuigen tegen

heratevoorfchijn, waarnahy en de vrouw veroordeeld wierden. Op
de zelve dag tekende den Aardtsbiffchop Gefchriften , om hun veroor-

deeling aan de Kancelary bekend te maaken. Hy eindigde met deze

woorden ; Onze Heilige Moeder de Kerkten dezen opzichte niets meer

te doen hebbende , laaten wy deze Ketters , en ieder van hen , aan uw Ma»
jejïeit, enaanuw Wereldlijke Rechters. Zodanig was ook het lot van

jan Brown , en van Eduard Walker,tegen de welkeamen vonnis velde

als
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als tegen verharde Ketters. Den eerfte wierd zelfs verweezen als een

Wederafgevallene, vermits hy alreedts de zelve gevoelens in de han-

den van den Kardinaal Morton afgefworen had. Men (telde hun be-

fchuldigingaan op den 8 May , en op de 19 van de zelve maand kree-

gen zy hunfententie. Wat belangt ofde tijd, of de wys van hun rech-

ting, wy weeten daar niets zekers af. Ditisgewis, dat men inde Ge-

meene Boeken geen brieven van vernietiging voor hen en vind : en 't

was toen ter tijd de gewoonte , brieven van genade te ftuuren, of

een order tot de rechting te vervaardigen.

Fox heeft niets gezegt van deze proceduren tegen deze Ketters, als al-

leenlijk dat Brown gevangen wierd gezet , om dat hy in een praat met
een Priefters iets gezegt had tegen de kracht , welke men aan de Mifteri

toefchreef, van de zielen uit het vagevuur te trekken. Maar mijns

oordeels , heeft hy zich vergift in de tijd , op de welke Brown gerecht

zou zijn , die, na zijn fchrij ven, niet eer als in den jaare 1 j 1 7. verbrand

is. 'k Zie niet veel fchijns, dat men een veroordeelde Ketter zes volle

jaaren bewaard zou hebben ; en ik weet niet , ofde Geeftelijkheid van

die tijd zich zodanig een goedertierenheid verwy ten kan.

De ftrengheid der Geeftelijke Vuurfchaaren bracht een groote

werking voort. Eenieder fwichtte; en allede geenen, die zich ver-

volgd zagen , wilden Hever hun gevoelens laaten vaaren , als 't leevea

verliezen. Twe mannen en twe vrouwen fwoeren op den j. Juny
1 512. dit artykel af, dat het Sacrament des Altaars enkelijk van

brood was, en niet het ligchaam onzes Zaligmaakers. Op den 4 Sep-

tember, en op de 1 3 van de zelve maand, gefchieden'ernochtweaf-

fweeringen. Dit is het alles, 't geen 't Regifter van Warham wegens

deze ftofaan ons bekend maakt.

't Geen ons overig is van'tRegifter van Fitz-James, BhTchop van
Londen , behelft alleenlijk drie affweeringen.

d' Eerfte is van 't jaar 1 509. Elizabeth Sampfon , geboren , of Fits-ja-

woonachtig t' Aldermanbury , wierd befchuldigd van de volgende "Jopvlï"
Ketteryen: dat men gantfeh geen godsdienftige eerbiedigheid fchul- Londen,

dig was aan de Beelden van de Heilige Maagd, zodanig als die van te°erukKct-
Wilfden, van Krom, cnvan Walfingham: dat het beter was d' Aal- ters

-

.

moeften ten zijnen huize aan arme lieden te geeven, als bedevaarten
z£'#/»

te doen : dat de Beelden eigentlijk niet als hout en fteen waren : dat het vr^
1

*

Sacrament des Altaars gantfeh geen kracht en had , indien den Priefter

ten ongeregeld keven leidde: dat dit Sacrament altoos maar brood

G 3 was y
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was , dewijl Jefus Chriftus niet te gelijk en in den Hemel , en op d'Aar-

de, kon wezen: dat Jefus Chriftus niet ten Hemel gevaaren was,

en dat hy 'er ook niet meer vaaren en zou, alshy 'eralreedts was. Om
eenflags uit de zaak te geraken, bekende deze vrouw zich fchuldig,

en deed een algemeene affweering van de Ketteryen , daar men haar

meebefchuldigde.

Hier is een zeer gewichtige zaak aan te merken; teweetendat, als

men eenige Lollards vervolgde , de Geeftelijkheid altijd ecnige Hooft-

kettery , die by alle de Chriftenen in een gruwel was, in de befchul*

digingftelde: en zo haaft als een gedeelte der artykelen genoegfaam

wasbeweezen, procedeerde men tegen den befchuldigde , als tegen

iemand die van al het overige overtuigd was. 't Oogmerk van dit be-

drog was , 't volk een grooter afkeer voor de Ketters in te boezemen.

'tGeenikzeg, is zichtbaarin 't proces van ElizabetSampfon. Ineen
artykel befchuldigd men haar van Jefu Chrifti Hemelvaart niet te ge-

looven ; en in een ander doet men haar zeggen, dat het Irgchaam on-

zes Zaligmaakers niet in het Sacrament kon wezen , dewijl het onmo-
gelijk was dat dit ligchaam te gelijk en in den Hemel , en op d' Aarde

,

zou zijn. Nu kan ik niet zien , op wat wijs men twe zo ftrydige plaat*

fen overeen kan brengen.

De twede affweering, gedaanin de handen van Fitz- James, is van

het jaar ijii. Willem Potbakker wierd befchuldigd , van gezegt te

hebben , dat hy drie Goden erkende , en dat hy niet begrypen kon ,

waar Jefu Chrifti Lijden en den Doop toe konden dienen. Hy fwoer

deze dwaalingen af. Men weet niet , of hy in der daad geloofde

't geen hy gezegt had,ofdat hy't niet en had gezegt dan door een over-

maat van Godlooshcid : dit weetcn wy altijd wel, dat hy niet van

de fecte derLolJards was.

De darde affweering , gedaan in de tegenwoordigheid van den zel-

ven Biffchop, is van een Jannetje Baker, die gezegd had,dat de Beelden

Afgoden waren , aan de welken men geen eer bewijzen moeft ; dat zy

hun wezen verfchuldigd waren aan de gierigheid der Priefters , die een

godtsdienftige eerbiedigheid aan hen deeden bewijzen , ten einde daar

door de mildheden des volks op te wekken; eindelijk, datmenzich
niet verletten moeft met bedevaarten te doen. Fox fpreekt noch van

zes perfoonen, onder Fitz-James verbrand.

'k Heb wat wijdloopig gegaan omtrent deze ftof , in het voornee-

men van te doen zien , hoedanig de gevoelens der Lollards waren, eer

Lu-
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Luther tegen d'Aflaaten predikte. En men zal hier uit lichtelijk be-

grypen, hoe zeer zy Engeland geneigd hadden gemaakt om de fchrif-

ten, welke Duitfchland daar naderhand ftuurde, gunftiglijkt'ont-

fangen.

De geboorte en de voortgangen der Reformatie, gedaan door Lu- voortgan-

ther , zijn zo bekend , dat het onnoodig is 'er afte fpreeken. Men hield gen van Lu-

geen maat meer in d' uitdeeling der Aflaaten. Menverkocht ze opent-
l ei$ Mri

lijk ; en om een geringe fom kon men verkrijgen , niet alleenlijk niet

fn'c Vagevuur te hebben te gaan, maar 'er ook de zielen zijner vrien-

den uit te trekken. Alle de Wereld morde eindelijk tegen een zo haa-

telijke koophandel. Luther oordeelde 't raadfaam de zelve in een boek

te beftrijden. Hy deed het; maar ter zelve tijd haalde hy zich alles

,

't geen de Kerkelijke tucht 't fchrikkelijkft had , op den hals, vermits

het Roomfche Hof dit voornaamfte gedeelte van haar inkomft, zo

wel als van haar voorrechten, behouden wilde. Niettemin zou een

zo kleine vonk nimmermeer een zo groote brand veroorzaakt hebben

,

zonder degefteldheiddaarzy de geeften in vond. Men waskrachtig-

lijk vooringenomen tegen de Geeftelijkheid. d' Onweetenheid der

Geeftelijken borft over al uit. Hun ongeregeldheden waren openbaar

;

en men zag hen het voorwerp van eenalgemeene verfmaading , ge-

lijk ook van een algemeene haat. Om zich van 't volk te doen be-

minnen, behoefde men anders niet te doen, als hen niet t' ontzien ,-

Van een andere kant vond men 't niet redelijk , dat de rijkdommen en't

gezag door gantfeh Europa geheelijk in handen van lieden waren , die

zich niet en bcy verden als om in de luiheid , en in 't midden der wel-

luften, te leeven. Gelijk de Leeraars bedurven waren,hadden de God-
lijke dienft en de leer het zelve lot , en deze laatfte verdurvenheid was

zo taftelijk , dat men zich niet beletten kon de zelve te bemerken , in-

dien men maar het minfte vernuft had > en dat men het Nieuw Tefta-

ment wilde leezen. Zo veele veranderingen in 'c oud Geloof, en in

d'oude Tucht gebracht, hielden geen ftant als door het gezag des

Overleverings: en zo haaft als de Geleerden zich een weinigje belegt

hadden op het leezen der Oudvaders , en der Concilien , hoewel men
toen ter tijd verfcheidene verdichte ftukken, welker valsheid onze

Critici eindelijk ontdekt hebben, voor Werken dezer Vaders, en

voor Canons dezer Concilien, deed gaan, bemerkte men terftond

het onderfcheid, 't geen 'er was tuiTchen de vyfeerfte eeuwen van de

Kerk, en de tien volgenden. Men zag, dat in't begin de kennis en
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de Godvruchtigheid het deel der Geloovigen waren ; dat vervolgens

de weetenfehappen onder een domme onweetenheid als begraaven

hadden ge weeft ; en dat , indien na deze vijfeeuwen
,
geduurende om-

trent zeshonderd jaaren ,een blinde godvruchtigheid de wereld nóch
heilagen had , eindelijk in de vier laatfte eeuwen alles verlooren was j

dat de Paufen , om hun eerzucht en hun onwettige bezittingen en aan-

maatigingen t' onderfteunen , zich gediend hadden van de geblankettc

heiligheid der Bedelmonniken; en dat , in plaats van die lichten der

. eerfte eeuwen , men niet meer gezien had als een monftreuze weeten?

fchap , daardeCanoniften, 't School, ende Cafuiften, of Uitleg-

gers van Confcientiezaaken, profeiïie af maakten. Wat 'er afzy , 't is

-zekerlijk een wonderwerk,dat het volk deReformatie met zulk een iever

omhelft heeft ; inzonderheid , indien men betracht, welke poogingen

de fouveraine Machten aanwendden , om de zelve in haar geboorte

te fmooren ; welk een voordeel het was zich 'er niet in te wikkelen

;

en door welke aanbiedingen men de geenen , die ze omhelfd hadden

,

daar weer van trachtte af te trekken, d' Eerften onder de Geeftelijk-

heid , die tegen de Roomfche Kerk predikten , waren Bedelmonniken.

Gelijk zy geen wereldfche belangen hadden , volgden zy de waarheid

met een volkomene openhertigheid ; en ten anderen de ftrengheid van

hun profeflie hen tot het lijden, gewend hebbende , was het geen,

't welk zy in 't gevolg hadden te verdraagen , niet machtig genoeg om
hen te verwaggelen. De Wereldlijke perlbonen, alreedts ingenomen
met een heimelijke afkeer voor hun Geeftelijke Leidtsmannen , ont-

fingengratiglijk een leer, die al de wereld deed zien de. bedriegeryen,

daar men hen zo lang mee om den tuin had geleid , die een eenvoudige

en gemakkelijke weg ten Hemel baande, en in handen van een iege-

lijk ftelde , niet alleenlijk onderwijzingen in de welken men de merk*

tekenen van d' oprechtheid , zo wel als die van de waarheid , befpeur-

de, maar zelfs de Heilige Schrift. Tot daar toe had de Roomfche Gee-
ftelijkheid niet als verfmaading voor'de nieuwe Predikers betuigd:

maar eindelijk wierdzy met verbaafdheii bevangen, als zy zag, dat

de volkeren hun gevoelens omhelfden.

Deze leer vervulde terftond Duitfchland ; van waar zy inSwitfer-

land, en in Nederland overging. Weinig tijdts daar na wierden de

lutïim boeken daar zy in begreepen was , in Engeland gezonden. Een iege-
Borkcnin

]jjk was geneigd om ze t' ontfangen. 't Volk, verbitterd tegen haar
fcn^elandge-

; n ...9. . ,° °. D
ftuurd- GeelteJijkheid, was noch ten anderen overgooten met de gevoelens

der
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der Lollards , die federt Wiklef , byna honderd en vijftig jaaren lang,

in het Koningrijk gebleeven waren. De gevoelens der Lollards, en

die der Reformateurs , hadden grooteovereenkoraft met malkander.

Terftond wierden de boeken , welken men uit Duitfchland gekreegen

had, in'tEngelfch overgezet ; en verfcheidene perfoonen lazen ze

met een groote voldoening. De lof, die men aan de zelven gaf , ver-

haaftte de vervolging der Lollards. Men vervolgde hen met alle ftreng-

heidj en daar viel 'er een grootgetal afin de netten der BiiTchoppen ,

of in die van hun CommilTariiTen. Zo men het minfte woord tegen de

Kerkelijke Inftellingen gezegt had , wierd men terftond door des Bif-

fchops Officiers by de kop gegreepen. Zo men zijn Kinderen 't Vader

Ons, de Tien Geboden i 't Geloof, in hun moedertaal leerde/t was

de weg tot het fchavot. Dit was d' eenige mifdaad van zes mannen en

een vrouw , die in de (a) heilige week des jaars 1 5 1 o. in Koventry ge- (*) Den 4

recht wierden. Longland , BiiTchop van Linkoln , was uitfteekend
pn '

koppig : die van zijn Bifdom , welken men van Kettery achterdocht

,

fwoeren de gevoelens , die hen te laft gelegt wierden , af, ofbeproefden

de geweldenary van dezen Prelaat.

Echter ging alles tegen de meening , en tegen de hoop van de Geefte-

lijkheid. Een ieder ziende de Geeftelijken in hun oude ongeregeldhe-

den voortvaaren j en perfoonen van een goed leeven met alle bedenke-

lijke woede vervolgen , aanmerkte hun wreedheid als een onfeilbaar

teken , dat zy zei ver genoegfaam wiften , hoe fwak hun zaak was , en

hoe zeer hun zeden verdurven waren. Aldus jaagden de ftrafFen het

volk een fchrik aan , en maakte het ingetogener , en omzichtiger : maar
ze waren niet bekwaam, noch om het morren te doen ophouden,
noch de neigingen te veranderen , noch de vooringenomenheden

om verteftooten.

Eindelijk fchreef Hendrik de VIII. tegen Luther , tot de verdedi- DenKo-
ging der zeven Sacramenten vandeRoomfcheKerk. 't Oogmerk van ningfchnfc

dezen Vorfl: was buiten twijfel , zich door eenig werk van geleerdheid
t

t^
e

r

nLu"

doorluchtig te maaken. Mogelijk ook dat hy, hebbende alreedts zo Ao.is«.

veel voor zijn Geeftelijkheid gedaan , aan de welke hy byna nooit zijn

gezag weigerde, haar door dit werk altijd aan hem wilde verbinden. En
in der daad , de Geeftelijkheid feilde niet een onuitfpreekelijke lofaan

dit boek te geeven. Men zegt , dat het het geleerdfte werk was, 't geen

men noch gezien had. Men vergeleek 'er den Auteur af by Salomon 5

en by alle de Keizers, die een treffelijke geheugenis hadden nagelaaren.

H Die
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Dit was , geheele jaaren lang , een onderwerp van geftadige pluimftry-

keryen : en de Paus, om te betoonen hoe waard hem dit Boek was,

vereerde de Koning metde glorieuze ty tel van Befchermer des Ge*

loofs. Om'eroprechtelijk af te fpreeken , indien men de tijd aan-

merkt, indewelkehetin'tlichtgegeevenis , en indien men wil ge-

denken, dat 'er een Koning den Autheur afwas , zo verdiend het

eenigelof. Luther had eenongemeene blydfehap, dat een zo groot

Monarch zich ontwaardigde op zijn boek t' antwoorden. Hy fchreef

'ertegen: maar hy vergat; dat men de Geheiligde Hoofden altijd

moeteerbieden; en hy deed nijpende dingen, welken al de wereld

gewraakt heeft , in zijn fchrift vloeyen.

De leer der Reformateurs wierd ondertuflehen van dag tot dag ver*
't Nieuw fterkt. Willem Tindal maakte een overzetting van 't Nieuw Tefta-

ia 'tEngcifch ment in 't Engelfch , en voegde 'er eenige korte verklaaringen by. Dit

°J
er?""» boek t' Antwerpen gedrukt zijnde , (tuurde men 't in den jaare 1 516,

' in Engeland. Doch 't wierd wel haaft in ieder Bifdom verbooden,al-

23 Oftob
m
waar den Biflchop laft gafom af te kondigen; („) dat eenige Aanhan-

'ziethetü/. „gers van Luther een overzetting van 'c Nieuw Teftament gemaakt

*/?*f
»» hadden, welke vol van dwaalingen was; en dat zy Godts Heilig

J onjtal
n Woord hadden bedurven , zo door een vervalfchte overzetting, als

J

Fo xkomt " ^oor ^ettcr ĉne verklaaringen ; dat hy derhalven aan alle de geenen

,

metditï^e- >j die in het Bifdom zorg voor de zielen droegen, belaftte, allen den

gifier %ecr n perfoonen , welke exemplaaren van deze overzetting hadden , te be-

welover ,,veelen, dezelven teftellen in handen van den Vikaris Generaal,
tm ' „ ten langften binnen dartig dagen , te rekenen van d' afkondiging de*

„bevels; enzulksopftrafvan in den Ban gedaan, en voor Ketter»

3 ,
gehouden te worden. Tindalgaf noch verfcheidene boeken in 't

,, licht, die infgelijks verbooden wierden. Den Ridder Thomas Mo-
rus, een Edelman doorluchtig door zijn deugd, en door zijn geleerd-

heid , ondernam ecnigen dezer werken te wederleggen : maar eer hy
'erdehandaanfloeg, wilde hy een fchriftelijke vryfpreeking van den
BilTchop hebben, uit kracht van de welke hy de zelven zonder vrees

of fchroom mocht leezen. Hy wederleizeopeen zeer bytende wys,

'zictorfe volgensde gewoonte van zijn tijd. Hy had de Monniken nooit wel

ter^ame- mogen zetten ; hy had altijd van d'eerften geweeft , die d' onweeten-
hn%. N° 6. heid des Geeftelijkheidts gedoemd hadden $ daarenboven had de

Kardinaal hem kwalijk gehandeld : en niettemin is hy een der hevig-

ftevyanden van de Reformateurs geweeft, tot 20 ver dat, hoewel

hy
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hy anders in zijn driften genoegfaam geregeld was, men hem echter

,

toen hy in het Minifterfchap was getreeden, tot overmaatige wreedhe-

den tegen hen zag vervallen. Men kan hier uit befpeuren , welkeen
vermogen de Roomfche Geeftelijkheid altyd op de gemoederen ge-

had heeft , dewyl zy aldus het vuur en het ftaal in handen ran perfonen

ftelt , die van nature geen geneigdheid tot geweldenaryen hebben.

De party der Reformateurs toenmaals fterker zijnde, als men ge-

loofd had dat ze ooit worden zou , en gantfche ge meenfehappen maa-
kende , zo te Londen , alst' Oxfort , en te Kambridge , was de Kardi-

naal genoodzaakt de hand aan't werkteflaan. Men aanmerkte zijn

verfmaading voor de Geeftelijkheid als d' oorzaak van de voortgangen

derKettery. Toen het Hofin den jaare 152 3. bericht kreeg, dat' er te

Kambridge een gemeenfehap was van lieden , als Bilney en Latimer

,

die Luthers boeken lazen, en zijn gevoelens leerden, (telden de Bif-

fchoppen voor , eenigeperfoonenuit hunligchaamaf te vaardigen,

om deze Univerliteit te bezichtigen, en om te trachten de Befcher-

mersder Kettery t' ontdekken: maar de Kardinaal kantte zich, in

de hoedanigheid van Legaat, daar rond uit tegen, 'k Weet niet, om
welke redenen hy het deed. ty'at 'er afzy , men ftelde dit eenige jaa-

ren daar na in d'artijkelen van de befchuldiging , die in 't Parlemen te-

gen hen aangerecht wierd.

Eindelijk, gelijk Luthers gevoelens meer en meer bèveftigd wier- vergade-

den, deed de Kardinaal alle de BilTchoppen, alle de Theologanten, en ringen van

alle de Canonilten, welke toenmaals of in Londen , of in d'omleggen- ThcoïoJ?-
deplaatfen waren, vergaderen. Thomas Bilney , en Thomas Anhur, ten, en Ca-

wierden in deze Vergadering befchuldigd. Kun proces word ons in 't

lang verhaald door Fox, die de Regifters vanTonftal zeer naauwkeurig-

lijk gevolgd heeft , op een fout na , welke dezen Overzettcr heeft be-

gaan , te weeten dat , toen men aan Bilney vraagde , of hy niet alreedts

met eed beloofd had, niet meer te zullen prediken,en geen van Luthers

gevoelens te verdedigen, hy antwoordde ; dathy 't wel waarlijk met
eed beloofd had , maar niet met een gerechtiglijke eed. In 't Regifter

van Tonftal word gezegtjudicialiter, gerechtiglijkjofvoor 't qereebt ,en

Fox heeft overgezet legttime , wettiglijk: Voor 't overige komen d' Ac*
ten van Fox en 't Origineel van Tonftal van punt tot punt over een.

In deze Vergadering was men lange tyd bezig met getuigen voort te

brengen, en met andere proceduren te maaken , waar van de Kardi-

naal de zorg aan den Biftchop van Londen,en aan d'anderen liet. Bilney

H z
' hield

noniften,
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inde wel- hield geduurigftant,enfcheengemoedigd om alles te lijden; maar ein-

Anhurhun" delijk, 't zy dat hy befweek door menfchelijke fwakheid , 't zy dat hy
affweering verwonnen wierd door d' aanhoudingen des BifTchops van Londen,

die alle zijn vrienden by hem ftuurde, hy deed zijn affweering op den

7 December j vyfdagen van dat Arthur de zijne had gedaan. Hoewel

hy een Wederafgevallene was, en dat hy derhalven gantfch geen gena-

de te verhoopsn had, vernoegde den BiiTchop zich echter met hem een

boete op te leggen, en ftuurde hem daar mee heen. Dezen Biflchop

was in een zeer hooge achting wegens zijn geleerdheid, en wegens

de zuiverheid van zijn leeven: en volgens alle fchijn was datd'oor-

fpronk van een ongemecne gemaatigdheid , die in zijn beleid uitblonk.

Ceii'kook
Men kan hem niet verwyten, dathy zijn handen ooit met iemands

Godefroy bloed bezoedeld heefr. Godefroy Lony, en Thomas Gerard , dee-

T°h
n

oma$
n

^en °°k nun ^'weering.
6«ard. 't Geen wy tot hier toe gezegt hebben , behoort een genoegfaame

kennis te geev«n van de ftaat , in de welke de zaaken onder Hendrik de

VIII. geweeft hebben , teweeten, federt zijn komft tot de Kroon ,

tot aan 't begin van het proces, dat wegens zijn echtfeheiding aan-

gefteld wierd, 'kHeb by de Hiftorifche materien gevoegd, 't geen

ik heb konnen verzamelen van de Gefteldheden en van den aart der

Natie in die tijd; van de gefteldheden, zeg ik, welke niet weinig

geholpen hebben tot de voortzetting der groote veranderingen , daar

wy afhebben te fpreeken.

EINDE
des Eerfte BOEKS.

HISTO.
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Behelzende

't GeheelProces , 't welk wegens dEchtfcheiding van Hendrik
de VIII. en van Katharina wierd aangefield; gelijk ook

*tgeen aanmerkelijks in Engelandvoorgevallen isJe-
dert hetjaar 1 527. tot in 't jaar 1 534. int

welk dezen Vorfi Opperhoofdder Ker-

ken van zijn Koningrijk er-

kendwierd.

Ot hier toe heeft de Koning Hendrik zijn dagen

doorgebracht met een volkomen vernoeeing , zon- Begïnfejen

J j •• 1 ml j n ,

ö
..
b van d' Echt-

der dat zijn vermaakehjkheden geltoord zijn gewor- fcheiding,

den. Indien hy oorlogen op zijn hals heeft gehad,

hy heeft ze niet alleenlijk met eer gevoerd ; maar hy
heeft ze ook zelfs door voordeelige traktaaten ge-

ëindigd. Men heeft zijn zaaken in geen ftaat gezien,

die hem veel behoefde te bedroeven-, en zo 't geld hem bywylen ont-

brak, de Kardinaal trok hem altijd uit de bekommering. Maar ziet

hier verheft zich eensflags een onverhoopte wanordening in zijn huis

,

ontroerd d'overige tijd van zijnRegcring , en veroorzaakt zo gedenk-

waardige als weinig verwachte omkeeringen.

Hendrik de VII. na een rype overweeging, beflooten hebbende

zich te vereenigen met Ferdinand en Izabella , Koningen van KaÜüien

en Arragon, en rnet het Huis vanBorgonje, oordeelde men, dat

H 3 een
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een huwelijk noodzaakelijk zou wezen, om hun vereeniging tebe-

veftigen. Aldus wierd d'Infinte Katharina, jongfte Zufter van die

Johanna , welke Filippus, Hertog van Borgonje en Graaf van Vlaan-

deren , getrouwd had, aan Arthus, Prins van Walles, gegeeven.

Deze verbintenis van bloed bracht 'er een vanbelang, en van ftaat-

kunde voort. Engeiand, Spanjen, en Borgonje maakten een ver-

bond tegen Vrankrijk, d'oude en onfagchelij^e vyandin der ecnen

en der anderen, wiens voortgangen toenmaals argwaan aan dege-

buurige Staaten gaven, d' Infante bracht den Prins 200000 goude
dukaaten ten huwelijk ; een aanzienlijke bruidfehat , welke geen

Princes federt ettelijke eeuwen had gehad : 't geen Hendriks vernoegen

zeer veel vermeerderde.

Huwelijk 't Huwelijk wierd gevierd te Londen, in de Kerk van S. Paulus,

PHnsïrthus op den 14 November des jaars 1501. en het bed desavondsmet de
enKatharina, gewoonlijke plechtigheden gewijd zijnde, lei men'er de nieuw ge-

trouwden in. Verfcheidene perfoonen zagen hen te famen te bed leg-

en, geduurende ettelijke dagen na hun bruiloft. Sedert die tijd , tot

(*) Men in de maand April des volgende jaars , leefden zy als (*) man en

beeft 'er de vrouw; en toen zy hun HofteLudlow , in 't land van Walles, gin-

getuigenif- gen houden, leefden zy al voort op de zelve wijs. Maar de Prins,

??£*? hoewel kloek en gezond toen hy d' Infante trouwde, ftierf na 't ver-

ft
°y

t
loop van eenige maanden ; en een iegelijk geloofde , dat men zich al te

Hillorie zeer graaft had met hem te huwelijken. Wat 'er afzy, den Gezant des

van Hend. CatholijkenKoningshad, uit laft van zijn Meefter, getuigeniilen ge-

deVtll. nomen van de voltrekking dezes huwelijks, en de zei ven na Spanjen

Dooj van ge2°nc!en. Ten anderen deed ook de Prins , des anderen daags van
den Prins, zijn bruiloft , genoegfaam blijken , uit de redenen welken hy tegen zijn

ijo2.

Ap" 1

Officiers voerde , dat zijn huwelijk waarlijk voltrokken was; 't geen

niet ongemeen is in een jongman van zeftien jaaren , gezond en kloek

gelijk hy. En het Hof twijfelde 'er zo weinig aan, dat, Arthus over -

leeden zijnde , den Hertog van Jork , zijn broeder , een tijd lang was

,

zonder de tijtel, die d' Erfgenaam van de Kroon toekomt, aan te

(*) ziet neemen : eenigen zeggen van een maand , en anderen van (*) zes maan»
denKjtn- den. Dit weeten wy altoos , dathy niet eer Prins van Walles gemaakt
celier Ba- w ierd, als tien maanden na zijns Broeders dood , wanneer men zag,
kon 'HtJJ' dat de Weduwe van Arthus gewiflelijk niet bezwangerd en was geblee-

dc VU ' ven * ^P ^eze om^andigheden , die in 'tgevolg aangemerkt wierden

gelijk zo overtuigende bewijzen , als men in een zaak van die aart be-

gee-
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gecrenkon, geloofde al de wereld lichtelijk, dat d' Infante niet meer

dochter was.

Niettemin deeden redenen van ftaatkunde, dat Hendrikdeze Prin- oicmci-

cesvoor zijn twede Zoon verzocht, 't Belang van Engeland wilde, 8 '

e

n

n
gj"

c

"

c

1

^,

'

dat men het verbond tegen Vrankrijk noch onderhield. Ten anderen tweie Hu-

zou de Koning niet hebben konncn befluiten omd'inkomtl, u-elke ^Mante"
d' Infante tot haar morgengaafmoeit hebben , uir zijn Staaten te laa- metHendrilc

ten gaan. TwePrelaaten waren toenmaals zeer diep in de befHering

der Rijkszaakem en in de gunfr. Warham, Aartdsbiflchop van Kantel-

berg , en Fox , BifTchop van Winchefter. Warham wraakte dit huwe-
lijk ,als ftrydende tegen de gemeeme eerbaarheid , en tegen het God-
lijk recht. Fox keurde het goed. Hy beweerde , dat een vryfpreeking

van de Paus allen tegenwerpingen voldoen , alle fwaarigheden

wegneemen, en een iegelijk , die morde tegen een vermaagfchapping, ziet de

welke zonder dat bet wift, en by gevolg , ter zaake van de fucceflie , be- gttuigenif-

roerten konde veroorzaaken , de mond zou floppen. En in der daad , Jen van

't gezag van de Roomfche Stoel was toenmaals zo volkomen , dat nie- Warbaw

mand de geldigheid van dithuwelijkin twyfeltrokjZohaaftals het zei-
m
„Mv-

'

ve dooreen Bul bekrachtigd was. Deze Bul was vanden 16 Decem-
i rdHtr~

ber 1 50 3. en de Paus ftelde daarin ; dat Hendrik^ en Katbarina hem ben.

ten z.eer ootmoedig verz.oekfcbrift overgeleverd badden , om aan bem te

vertoonen\ („) dat in waatheidKatharinaaan den Prins Arthus ge- DcP^us

,, trouwd; en dat mogelijk zelfs dit Huwelijk t'eenemaal voltrokken ^eVktocd'
,, had geweeft ; dat ondertuiTchen , Arthus overleden zijnde , Hendrik zietonzê

„ en zy wenfehten te famen re trouwen, en daar dooreen vafte vrede Vn\ame-

,,tuflchen beide de Koningrijken t'onderhouden. De Paus zei daar ''".? '^ 7-

op ; dat , willende alle z.ijn vltjtaanwenden , om de Katholijke Koningen

en Vorften in een volmaakte eenigbeidte doen lecven, en z.icb dienende van
de macht y welige by van Cjodontfangen bad, hy Hendriken Katbarina

vryfprak van de Kerkelijke tucht , die z.y zich op den halsgehaald konden

hebben , en hen ontfloegvan de verhinderingdes blo edts , niettegenflaan-
de alle Ordonnantien , of Apoflolifche JnfieUingen , daar tegengemaakt i

dat hy hen toeflond tefamen te trouwen , of ingeval z,y 't alreedts waren

,

dat hy hun buwelijkjian bevefligde \ beveelende aan den Biechtvader van
den Prins , en van de Princes , heneenige heilzame boete op te leggen , om
dat zjy v9orde vryfpreekinggetrouwd waren, -

Wyders moeten wy ons nkt verwonderen , dat het Roomfche Hof
djt Huwelijk toegeftaan heeft, hoewel het door een goed getal van.

Kar-
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'tGeenliy Kardinaalen , en van gaauwe Godtsgeleerden , gewraakt wierd.

alsuicftaat- Men vind zelden betrachtingen, die niet en wijken voor't belang der
kunden. Paufen; en Julius dell. had zodanig een haat tegen de Koning van

Vrankrijk, dat hy in alles bewilligd zou hebben , in het oogmerk van

zijn verbond tegen dezen Vorftfterker te maaken. Ten anderen had

hy een aangeborenegeneidheid tot de wapenen , en een groote koel-

heid in de zaak van de Godtsdienftj invoegen dat men niet zeer veel

moeite had om een gunit van hem te verwerven , die Hendriks Nazaa-

tcn verplichtte volkomentlijk af te hangen van een Stoel , aan de wel-

ke zy hun recht tot de fucceflie verfchuldigd zouden zijn. Eindelijk,

hy voorzag geenfins, dat het geen, 't welk hy deed , om het gezag

der BiiTchoppen van Romen te beveiligen , door een wonderlijk beleid

van de Godlijke Voorzienigheid gefchikt was tot het zelve in het gant-

fche Koningrijk van Engeland uit te dooven. Aldus behaagd het God
bywylen't vuur onzer voorneemens aan te blaazen, en dezelve na

een andere kant te wenden als wy verwacht hebben.

De vryfpreekingverkreegen zijnde , trouwde de Prins, die toen-

maals noch minderjaarig was , de Weduwe van zijn Broeder Arthus

:

maar Hendrik de VII. ontfteld over het geen , 't welk Warham aan

hem vertoonde , vattede een krachtige afkeer op tegen het huwelijk,

't geen hy bekrachtigd hadj zulks dat hy op de zelve dag van zijns

Zoons rneerderjaarigheid den jongen prins beval , in de tegenwoordig-

heid van verfcheidene Heeren en van veele andere perfoonen, voor

een Notaris, in de handen van Fox, BiiTchopvan Wincheller, tegen

Hendrik dit huwelijk te protefteren , enzelvedeproteftatie te leezen. Zy be-

protefteert helfde ; dat den Prins de Weduwe van iArthusgetrouwdhad , toen hy

Huwelijk ,
nocb minderjaarig was ; en dat hy, meerderjaariggeworden pijnde, dit hti-

den 27 luny welijkherriep ; dat , ver van het te bevejïigen , hy hett
y
eenemaal nietig

15

Zie -onze ^er k!aar^e > dat, dewijl hy met Katharina onder zoodanig een band niet

Vcrzame- konds heven , hy de x^elve , volgens de wetten , zjrn doen breefyn ; en dat

ling N° S. zjjne proteftatie niet gedwongen was, m.tar dat hy z.e van goeder herte ,

en Mori- en
'

m een volkomene vryheid , deed.

^Hendrik
*^ e zaa^en bleeven in de zelve ftaat geduurende het leeven van Hen-

de v 1 i.is te- drik de VII. die het huwelijk van zijn Zoon geftadig even zeer wraakte,

Seirk.
Hu" en(* ,e ' zelfs op zijn doodbed, dezen Prins belafhe , t' arbeidenom

het te doen breeken. Mogelijk deed hy zulks minder door een teder*

heid van gewifle , als uit ftaatkunde. Hy voorzag , volgens alle fchijn ,

dat een twijfelachtig recht tot de fuccelfie groote beroerten zou doen

ont-
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ontftaan ; en hy kon niet feilen te beeven, als hy noch dacht aan de

fchrikkelijke werkingen, welken de verdeeldheden van de Roode
en van de witte Roos voortgebracht hadden.

d' Eerftezaak, welke men, na zijn dood, in den Raad voorftel-
vU

en
n
1n

r
de

de, was dit huwelijk te breeken , ofwel het te beveiligen, 't Werk den « April

van beide de zijden bepleit zijnde , wierd de laatfte party van dennieu- 'V^-.V, ,

i m i i- 1 i-i i
Hendrik de

wen Koning omhellt, die Kathannaopenbaarlijk trouwde, zes wee- vnitrouwt

ken na zijn kornft tot de Kroon ; en eenige tijd daat na wierden zy alle
Kathar 'n*

)
' & * i den t« luny #

beiden gehuld. Op deneerfte dagdesjaars 1511. gelag deze Vorftin z y worden

van een- Zoon, die maar zeven weeken leefde. Sedert kwetftezy zich 6ehuld >
den

verfcheidene maaien ; en in de maand November des jaars 1 5
1
4.wierd Kinderen

'er een ander Prins geboren, die in dezelve maand kwam te fterven. JSiS
1*1"

Maria, die opden ioFebruary 151 6. ter wereld wasgebracht, was
d' eenige vrucht , die van dit huwelijk overbleef.

De Koningin kreeg geen kinderen meer, en begon eenige fwakhe-

den te gevoelen ,\ welke de Koning afkeerig van haar maakte. Wy-
ders was deze Vorftin verftandig en deugdfaam, en bezat treffelijke

hoedanigheden, die haar met recht d' achting en het hert van haar

Man en van haar Onderzaaten verkreegen. Hendrik weloordeelende,

dat hyby zijn Vrouw geen meer kinderen zou teelen , gaf aan Maria

de tijtel van Princes van Walles, en deed haar te Ludlow haar Hof
houden.

Hy had verfcheelende infichten wegens het huwelijk van deze jon- Mam ver-

ge Princes. In 't eerft fchikte hy haar voor den Dolfijn; en 't verdrag 'ooft voor

• 1 1 j %.t 1 o i«.i • .1 I
cerftaan den

wierd gemaakt opden o November 1510. gelijk men ziet uit het trak- Dolfijn iji 8.

taat zelve, 't geen ons noch overig is. Dit huwelijk had echter geen ziet de

voortgang, vermits Hendrik zich, tegen Vrankrijk, by Karelde V. trakfaaten

voegde. Maria wierd vervolgens aan dezen Keizer verlooft, end'on-
er
£f"

m;'

derhouding van 't verdrag door beide de Vorften te Windfor befwoo- „en in je
ren. Maar dit huwelijk op een fmaadelijke wijs door de Keizer gebro- tallen on~

ken zijnde, met het goedvinden van zijn Raadtsheeren en van zijn der het 10.

Staaten, gelijk wy alreedts gezegt hebben, gefchieden'er eenige jaar van

openingen van een vermaagfehapping met Schotland, welke echter
Htnd.VIII

j 1 -r,. . 1..1 1 . t 1 -ti Vervolgens
zondergevolg waren. Eindelijk bracht men het traktaat met Vrank- aan den Kei-

rijk weer op de baan j en daar wierd beflootcn , dat de PrincesFrancois " r J den "
J t f J tt 1 „ ,

Junvir22-
de 1. or den Hertog van Orleans , zijn twede Zoon , zou trouwen ; dat Aangcbodé

d'alterative, ofde vaftftelling van een van beiden, daar afgeregeld *fojjj^°"
zou worden in een byeenkomft der twe Koningen, welke malkander SctotLisa*

I wei-
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Aan Fran- weinig tijdts daar na te Kalis zouden fpreeken , en die ondertuftchen

Sjazoon" alle beiden op geldftraffen beloofden , dat zy d' artijkelen van het
dm jo April nieuw verdrag onderhouden, en 'er d' uitvoering af verhaaften zo»-
8JI7. t

° °
den.

De geldig- Den BifTchop van Tarbes, Gezant des Konings van Vrankrijk, hield

Hendriks zich echter ten dezen opzichte zeer ingetogen , en betuigd e, dathy
huwelijk twijfelde, ofdePrinces wettig was, als geboren zijnde uit een huwe-

heemfciien" lijl&j verbooden door het Godlijk recht , waaraf, volgens zijn ge-
intvy'jfeige- voelen niemand de macht had van vry te fpreeken. Men weet niet
8 cn

' met zekerheid , ofhet geen , 't welk den BifTchop hier over zei, tuflehen

hem en Volfey , ofzelfs tulTchen de twe Hoven opgeftemd was ; maar
daar is reden om te vermoeden, dat de Kardinaal, of de Koning,

hem aldus deed fpreeken , om het geen , dat zy wegens een fcheiding

in't hoofd hadden, minder haat elijk te maaken : want indien Fran*

^ois laauw was in een zaak t' eindigen, daar de verkryging van een

groot Koningrijk aan hing; indien d' uitheemfe Vorften aan de gel-

digheid van Hendriks huwelijk twijfelden ; en indien in der daad dit

huwelijk betwift kon worden, in welke beroerten ftond de mede-

ftreeving van verfcheidene Pretendenten Engeland niet te werpen , zo

haaft als de Koning dood zou zijn.

Eenige vonden 't kwaad, dat Hendrik zijn Dochter aan groote

Vorften, als de Keizer, en de Koning van Vrankrijk, aanbood. Hun
reden was , dat hy Engeland daar door gebracht zou hebben tot niet

meer als een Provincie van eenig uitheemfch Koningrijk te zijn. Waar-
lijk, z,ei men, het laafte verdrag, gemaakt met Vrankrijk, brengt

mede, dat Maria of de Koning Francois zelve , ofzijn twede Zoon,
zaltrouwen ; en indien zy by een van beiden kinderen krijgt , zal de

Kroon van Engeland hen toebehooren. Maar in wat gevaar zijn wy
niet? en hoe veele zaaken konnen gebeuren, welke maaken zullen

,

dat ons Koningrijk maar een gedeelte van dat zal wezen? By voor-

beeld, laat den Dolfijn komen te ftervcn, ('t welige
>J
"chiedde) zo is

de Man van de Princes Koning van Vrankrijk , en ons Koningrijk

tot een provincie gebracht. Ten anderen zijn wy in de zelve ftaat , in-

dien de Koning van Vrankrijk ooit in 't bezit van Engeland treed; de«

wijl , volgens de wetten van de Franfche Monarchy , alles 't geen aan

de Kroon komt, daar aan gehegt blijft, en 'er niet afgefonderd mag
worden : men zal de wapenen dan moeten opvatten , om zich in vry-

hsid te ftellen. Anderen geloofden , dat Hendriks oogmerk was , met
zijn.
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lijn Dochter aan den Hertog van Orleans , of aan de Koning van l5*7>

Vrankrijk te geeven, dcfucceflie aan den Hertog van Richemond,
zijn natuurlijke Zoon te verzekeren, en 'er de Princes t'eenemaal af

uit tefluiten ; ter oorzaak dat d' Engelfchen 't jok van Vrankrijk nim-

mermeer zouden willen aanneemen.

Geduurende deze onderhandeling begon de Koning, ter zaake van H .-

lijn huwelijk, bekommeringen te doen blijken. Men zegt, dat de twyfdtook

Kardinaal d' eerfte was , die deze vermoedens in zijn geeft deed oprij- ^"j^f^
zen, en dat hy hem de zelve door Longland, BifTchop vanLinkoln, zijnhuwe-

in de biecht deed inboezemen. Aan wat zijde men zich ook wend, h]k
j

.

Hendrik had noodzaakelijk reden, volgens de Religie van die tijd, Sanderu:
om eenige wroegingen te gevoelen , in de gedachte dat , indien hy of in zijn

den Beftierder van zijn gewiiTe, ofden Legaat van de Paus geloofde, Hifi, der

zijn huwelijk niet geldig was. Men voegt 'er by, dat dezen Kardinaal , Scheuring

verbitterd tegen Karel de V. befloot hem met Engeland over hoop te
van

J
E,n&e ~

werpen, zonder kans van verzoening: dat hy , ïnlgelijks kwalijk vol- *\ ,

daan over de Koningin, die hem , ter oorzaak van zijn ongeregeld M „r
r,

leeven , haatte, en'er hem dikwils over berifpte, voornam haarde Maucroix*

voet te lichten 5 de Hertogin vanAlen^on, FrancoisZufter, in haar ƒ• *4»

plaatste ftellen; en de twe natiën ongelijk te vereenigen ; dat, om
zijn wraakzucht te voldoen , en zijn onderneeming voort te zetten , hy
d'echtfcheiding van Hendrik en Katharina voorftelde. Maar om 'er

de waarheid afte zeggen , 't geen men hier verzekerd, kan niet gegrond

wezen als op de vermoedens van de Koningin, diein't gevolg Volfey Zietyijn

befchuldigde van d' oorzaak van alle haar ongelukken te zijn, en ik Sriefaan

geloof, dat men de zaak van hooger op moet haaien, om den oor- ^
ucer van

(pronk van des Konings twijfelingen te vinden. Want vier jaaren hier ,'V e?~

na, verklaarde hy aan Grinaeus, dar, vreezende dat zijn huwelijk ftry- j,.^ z-
digwastegen het Godlijk recht, hy zijn Vrouw in zeven jaaren niet is onderde

aangeraakt had. Waar uit men ziet, dat zijn bekommeringen drie jaa- Manu-

ren eer moeten aangevangen hebben, als Sanderus wil. Daarenbo- Jcr'Ptcn

ven zullen wy hier na vinden, dat de Koning zelve zich daarover
z
l
a

"i
verklaarde , en dat hy Volfey en Longland ontlaftte.

Wat belangt de heimelijke beweegredenen , en de waarachtige ^Konint"
gronden van den afkeer, welke Hendrik voor de Koningin opvattede, twyfejingca,

daar is niemand als God, die ter deegkan weeten, ofze anderen ge-

weeft zijn als ze gefcheenen hebben ; en wy moeten ze in de duifternis

haten , tot aan den dag dat de verborgenfte gedachten ontdekt zul»

I 2 len
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2527. len worden. Wy hebben hier maar t'ondervorfchen oorzaakenen be*

weegredenen, welken hy voord'oogen des wercldts bloot geftelt

heeft ; en wy moeten ons oordeel aldaar ftaaken. Dezen Vorft vinden-

de in 't eerft, dat, volgens de wet van Mofes, 't huwelijk van een

Schoonbroeder en een Schoonzufter van God veroordeeld wierd , en

dat den Man en de Vrouw zonder zaad zouden fterven, maakte wel

haaft o verdenking op de dood zijner Kinderen , waar van geen langer

als twe maanden geleefd had , uitgezondert de Princes Maria. Hy twy-
feldeniet, ofdit was deze zelve vloek, van de welke zodanige huwe-
lijken als het zijne, die de godlijke wetten kwetften, verzcld waren.

Hy dacht dan , vol van vrees, niet anders als om te doorgronden

't geen hem daarin betrefte. Hy raadpleegde de gaauwfte Godtsge-

leerden, en de befte Canoniften , en arbeidde om zijn vermoeden*
door hem zelve te verklaaren* Ten dezen einde nam hy voor eerft toe-

vlucht tot de werken van Thomas Aquinas , den Auteur dien hy 't liefft

las , en welkers decifien ofuitfpraaken hy gewoon was te volgen.4 Hy
rond zijn queftiet' eenemaai beilecht in dezen Auteur , welke be-

weert: (\,)dat de wetten van Leviticus, ter zaake derverboodene

„huwelijken, moraal, en van een geduurige onderhouding zijn,

,, en by gevolg verbindelijk voor alle de Chriftenen : dat de Paus wel

3 ,vrykan fpreeken van de Kerkelijke inftellingen , maar dat hy van 't

„godlijk recht niet kan vryfpreeken 5 vermits men , om van een in-

„ftellingvry te fpreeken, een gezag moet hebben 't geen ten minften

„gelijk zy met dat van den Wetgeever : dat op deze voet de Paus

3 , van alle de Canons kan vry fpreeken, maar dat hy van de Godlij-

„ke Inftellingen niet kan vryfpreeken, komende zijn gezag niet by

„ dat van God.

Ter zelve tijd dat de Koning zich aldus door zich zelven onder-
rechtte, gaf hy laft aan den AardcsbifTchop van Kantelberg, omde
gevoelens der Biüchoppen van Engeland over dit ftuk te verzamelen.

Altemaal, uitgezondert Ficher, Biffchop vanRochefter, verklaar-

den , en ondertekenden zy, dat Hendriks huwelijk niet geldig was.

Wat Ficher belangt, hoe zeer Warham ook by hem aanhield, hy
DeBif- weigerde geftadig te tekenen, en zei altijd, dat hy niet tegen zijn

v*n°E!!g*- ge wille zou doen. Den Aardtsbiflchop zijn volftandigheid ziende,
kndverkiaa- deed zijn teken en zeeel door een ander perfoon onder de verklaa-
ren , dat dit • .

J
. . , •

*

hu.veijk nng zetten: maar als men m t gevolg kwam t'examineeren, wie
nietgdJis getekend had , ontkende den BiiTchop opentlijk , dat hy het had
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gedaan. Warham was dan, tot zijn rechtvaardiging, genoodzaakt 1527.-

te zeggen, dat Ficher had toegedaan , dat een ander in zijn naam
tekende ; 't geen den iaatfte ftan^vaftiglijk ontkende : en 't is niet

zeer waarfchijnlijk , dat dezen Prelaat, na zich aldus ontfchul- ziet Kji-

digd te hebben van te tekenen 't geen d' anderen hadden gedaan ,
™™'jb'3

toevlucht genomen heeft tot een zo weinig eerlijke en zo weinig nut- [

n
*Je

j

l
r
Cn

te lift. Manu-
Hendrik had tot daar toe de gevaaren van een onwettig huwelijk fcript.

niet verder ondervorfcht , als voor zo veel zijn gewiffe betrefte :

maar zo haaft als hy, en door zijn eigen nafpeuringen , endoor de

befluitender Godtsgeleerden , overtuigd was, dat zijn vereeniging

met Katharina tegen het Godlijk recht ftreed , begon hy verder uit ^Stnl°
r

zijnoogente zien, en voegde de betrachting van 't welvaren zijner weüjkEnje-

Onderzaatenby die van zijn ruft; hierin even wijs en godvruchtig: ^p"
dewijl het altijd de voorzichtigheid en de plicht van een goed Koning
is, t' arbaiden om , zelfs na zijn dood , de voorfpoed zijner volke-

ren te bcveftigen. Dezen Vorft oordeelde lichtelijk: (,,) dat, de-

), wijl zijn huwelijk betwift kon worden , 't recht derfucceilie twy-
,,felachtig zou wezen : dat Engeland , na hem , in dezelve bur-

3 , gerlijke oorlogen zou vallen , daar het zo kortelings uitgekomen

„was : dat zijn Dochter mogelijk nimmermeer op den Troon zou

„klimmen: dat de Koning van Schotland, de naafte erfgenaam na

„ haar , altijd een vreezeiijke mededinger voor deze Princes zou

„zijn: dat , indien hy elders als in Vrankrijktrouwde, de Franfchen,

,, 't zy om Engeland te verdeden, of om een zeer oud verbond t'onder-

„ houden , niet feilen zoudenden pretentien des Konings van Schot-

„ land de helpende hand te bieden : en dat , zo zy in Vrankrljk trouw-

„ de , deze zelve Koning van de Keizer , en van d'andere Vorften , den

,, welken de grootheid der Franfchen ergwaan zou baaren, onder-

,, fteund zou worden;om niet te zeggen,dat'er veele Engelfchen zouden

„wezen, die niet onder de heerfchappy van Vrankrijk zouden willen

„ leeven : dat , als zelfs het Parlement al bewilligde in den Hertog van

a , Richemond , ofde Kinderen , welke de Douairiere van Vrankrijk by

,,KarelBrandon had geteeld, op den Throonte verheffen , gelijk dit

„ recht noch twyfelachtig zou wezen , rnen zich gehouden zou zien

„ het zelve door de wapenen-te doen gelden. Deze gedachten gevoegd

by de wroegingen, welken hy gevoelde ,
perften hem t' arbeiden aan

sijn geeft in ruft , en zijn Onderzaaten in zekerheid te ftellen,

Il De
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yk%-t. De Kardinaal deed toenmaals een reis na Vrankrijk, om aldaar

te fpreeken wegens de middelen van Klement uit de gevangenis te ver-

Voifcyin lonen , en om het ontwerp van een vredeverdrag tulTchen Karel en
jrankrijk pran ^

'

ls p t c ftellen , ofliever om een uitfluitend antwoord t'eifchen

rji7, ' noopende het huwelijk van de PrincesMaria. Men antwoordde hem,

dat Fran^ois al t' oud was voor de Princes ; hy liet haar over aan den

Hertog van Orleans. Dit huwelijk had echter geen voortgang, ter

oorzaak dat Engeland, weinig tijdts daarna, zich in de groote zaak

van d'echtlcheiding belemmerd vond.

Hendrik verwachtte genoegfaam groote tegenftelling van des Kei-

zers wege, in het voornemen van zich van zijn Vrouw tedoenfehei-

den, te zullen ontmoeten. Ky begreep lichtelijk, dat Karel, 'tzy

Hendriks eershalven , 'tzy uit de genegentheid welke men altijd voor een Moeye
vrees cd heeft, 't zy eindelijk om deze maxime van ftaatkunde , dat men een

deinnÊchl' vyand alle bedenkelijke belemmeringen op den hals moet haaien , tc

fdjeiding. volgen , Katharinas belange ten einde toe zou onderfteunen : maar an-

dere betrachtingen gaven hem dikwilseengantfch ftrydige gedachte.

De geldigheid van zijn huwelijk had in Spanjen dcor de Staaten be-

twift begonnen te worden; en Karel zelve had ze zo twyfelachtig ge-

oordeeld , dat hy d' Erfgenaam des Koningrijks van Engeland, hoe-

wel hy'ertoe verbonden was , niet trouwen wilde. Dit moeftde

moeyelijkhcid , welke dezen Keizer , op de tyding van Hendriks ver-

volgingen ter zaaken van d' echtfeheiding , gevoeld zou hebben , een

weinigje verminderen. Aan d' andere kant , was Klement van Karel

de V. al te kwalijk gehandeld om hem niet te haaten : en gelijk de Span-

jaarden en de Fianfchen malkander de heerfchappy van Italien be-

twiften; dat, volgens de fchijnbaarheden, dit gedeelte des wereldts

onder't jok der eenenofderanderen gebracht ftond te worden; dat als-

dan de befcherming der Koningen van Engeland d' eenige toevlucht

derBilTchoppen van Romen zou wezen, befloot Hendrik daar uit,

dat de Paus een weinigje believings voor hem zou hebben. Eindelijk

Volfey , 'tzy dat hy ten naaftenby wift wat vermogen zijn Meefter

en hy aan 't Roomfche Hof hadden, en wat zy 'er af verwachten

moeften , 't zy dat dit Hofalreedts hier over in eenige verbintenis was:

Volfey, zeg ik, deed dezen Vorft altijd hoopen, dat de Paus hem
gunftig zou zijn. Hyging zelfs zo ver, dat hy 'er hem afverzekerde,

en belaftte zich met den uitflag van deze zaak , gelijk verfcheidene van

zijn brieven getuigen. Nu, 'k vind het niet zeer waarfchij nelijk , dat

een
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een wijs Minifter, alshy , zich borg heeft konnen ftellen voor den uit- 1527.

flag van een zo tedere zaak , zonder alvorens geweeren te hebben hoe
het werk zou afloopen. Wyders zou men befwaarlijk konnen beflui-

ten, of hy zich wijs had gemaakt, dat de Paufen hem niets zouden

durven weigeren, dan of hy d'echtfcheiding als gekocht had. Een
zaak is gewis; teweetendat, toen hy na Vrankrijk trok, om aan de

vrydom van de Paus t'arbeiden, hy uit des Konings ichatkiften omtrent
p ontic

„°n er_

een milioen rijksdaalders met zich nam. Unes. Ziet

d' Echtfcheiding dan aan 't Roomfche Hof vervolgd moetende wor- Mylord

den, ftelde men te Londen de redenen op, welke de zelve konden Berbert,

doen bewilligen, zonder noch de Paus, noch zijn Minifters, te be-

leedigen: want het zou geen voorzichtigheid geweeft hebben, aan

te houden op de nietigheid der Bulle van Julius de II. met te beweeren

,

dat deze Bulle ftrydig was tegen de wetten, en dat het onderwerp,

't geen zy behelfde , onder de macht der Paufen niet en ftond. De
Roomfche Opperbifïchoppen hebben niet gaarne , niet meerals d'an-

dere Vorften , dat men aan hun macht twijfele , ofdat men hen paaien •

voorfchrijve; en 't Roomfche Hofzou de Difpenfatie van Julius de II.

niet als onwettig hebben konnen veroordeelen , zonder 't gezag der

Paufen , 't geen alreedts door een gedeelte van Duitfchland verworpen Redeneo

was, te krenken, 't Stond dan aan de Canoniften , gelijk ook aan de tegen de düt

Godtsgeleerden , nietigheden in deze Bulle te zoeken , op de welken juUusdc'iil

men aan kon houden, volgens '«gebruik van de Rota, en degefteld-

heden van het Geeftelijk recht } zijnde des Konings oogmerk deze

Difpenfatie te doen vernietigen , zonder aan de Rechten van het Room-
fche Hofte raaken. Toen nu de Canoniften de Bulle examineerden,

vonden zy 'er ftofs genoeg in , om 'er nietigheden op te gronden.

Voor eerft is 't een regel in 't geeftelijk recht, dat, indien de Paufen

in eenige zaak mifleid zijn geweeft, of dat men Bullen verkrijgt op

valfche voorftellingen , en op een valfche verklaaring, deze Bullen

vernietigd konnen worden i
en dit is de grond van alle de proceflen

,

welke tegen de Bullen worden aangefteld. Men vond in de voorreden

zelfs van de Difpenfatie, daarwy affpreeken , dat Julius de II. mifleid

was geworden. Daar wierd gezegt, dat de Prins Hendrik aan zijn

Heiligheid Difpenfatie verzocht , om Katharina te trouwen. Dit

was valfch; zijnde de Prins Hendrik toenmaals maar twaalf jaaren-

oud, en konnende op die ouderdom d'overdenkingen niet maaken ,

welke een diergelijk verzoek moeften voorgegaan hebben. Deze voor-

reden
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T rZ7t
reden behelpen noch, dat de Difpenzatie door de Prins aan de Paus

verzocht was, om de vreede metFerdinandcn Izabella, (a) Konin-

(a) Zy gen vanSpanjen, t'onderhouden. Dit was noch een zichtbaare on-
word m de waarheid j vermits de Prins veel te jong wa3, om zulke hooge inzich-
£ulle Eli-

ten te ne b[,en . en om een huwelijk op redenen van ftaatkunde te gron-

de \T "^en ' ^en ^ arc*e behelfde de Bulle, dat dit huwelijk noodzaakelijk

was, om de vrede tuflehen de twe Koningen t'onderhouden. Nu
was dit een valfche onderftelling : men had de Paus wys gemaakt., dat

'er eenig groot ongelukuit zou fpruiten , indien de twe Koningrijken

niet op nieuws door dit verbond vereenigd wierden. OndertufTchen,

al had zelfs het huwelijk niet voorgeflagen geweeft, zouden de twe

Koningen malkander den oorlog niet aangedaan hebben ; en daar

was in die tijd noch vredebreuk , noch eenig ander algemeen ongeluk,

te vreezen. Aldus was de Bulle door mifleiding verkreegen. Men
voegde daar by, dat Hendrik de VII. en Izabella al overleeden wa-
ren, eer de Prins Katharina trouwde; en dat een huwelijk, uit kracht

van een Bulle, toegeftaan om de vreede t'onderhouden, tuflehen

twe perfoonen die alreedts ten tijde des voltrekkings van dit zelve hu-

welijk overleeden waren , niet geldig kon wezen: eindelijk, dat de

proteftatie, gedaan door de Prins, zo haaft als hyd' ouderdom van

meerderjaarigheid had bereikt, alle de verzoeken, geduurende zijn

minderjaarigheid in zijn naam gedaan , herriep en vernietigde : dat ten

argften genomen , de Bulle na die tijdgeen kracht meer kon hebben,

zijnde de grond, opde welke de zelve vergund was , te weeten de ge-

gepretendeerde begeerte van de Paus , door deze proteftatie , die aller-

hande verzoeken
, geduurende zijn minderjaarigheid van zijnen wege

gedaan, omver geftooten. Hier uit befloot men, dat een huwelijk

na deze proteftatie , en gegrond op de gemelde Bulle , nooit geldig

kon wezen»

Raad aan
Terwy 1 de Canoniften van Engeland hun redenen tot het proces ,

de Koning 't geen zy te Romen hadden , opftelden, ftuurde de Koning, trach-

loSvoifey, tenc*eofde Spanjaarden op tuil te houden, ofhen te voorkomen, laft

dem Aug. aan zijn Gezant te Madrid, om het gerecht, 't geen de tyding van
IJ2?*

zijn vervolgingen aan 't Spaanfche Hofzou maaken, zo veel als 't hem
mogelijk zou zijn, te fmooren.

Verfcheidene perfoonen hebben gepoogd te doorgronden , of t al-

vorens vaftgefteld was, wienhy, als zijn huwelijk vernietigd zou
wezen, in des Koningins plaats zoude (lellen, d' Eenen hebben ge»

zegt,
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zegt, dat dezen Vorft, toenhyaanvingzich van Katharina te willen i$Z7*
fwheiden, alreedtsop Anna van Boelan verliefd was; en hier op heb- Valsteden

benzy zich wys gemaakt, dat zijn echtfeheidingd' uitwerking is ge- racende

weeft van een geweldige minnedrift , welke hy in 't eerft verholen £"",* *an

hield. Anderen beweeren, dat zijn liefde veel laater begonnen heeft, ziet de

In 't algemeen , 't valt fwaar met eenigc zekerheid te fpreeken wegens Scheuring

een zodanige handel, en in een zo veel laater tyd: maar dewylAnna van Enge-

van Boelan zo veel deels heeft gehad in de gevallen van deze Regering, l*™»fc l s

ishetbillik, dat wy haar een weinigje doen kennen, Sanderus ver-
*n eru$

*»" tYêltt 9JBCY

zekert: („j dat de Koning verliefd had geweeft op de Moeder van toeaan >t

,, Anna van Boelan , welke de Dochterdes Hertog van Norfolk was; heven van

„en dat, om een vryc handel met deze vrouw t' onderhouden, hy denRjdder

„ den Ridder Thomas Boelan , haar Man , onder de fchoonfchynende Thomas

„hoedanigheid van Gezant in Vrankrijk verzond: dat dezen Ridder M? rus

„ na een afwezen van twe jaaren , weer in Engeland keerende, zijn *jg*'™%*

„ Vrouw befwangerd vond; endathy, willende van haar fcheiden, Rechter,

„ zich richtte aan den Officiaal van Kantelberg : Maar dat de Koning i{ajlallge~

„door den Markgraaf van Dorchefter tot hem deed zeggen, dathy heeten:

„ de vader van 't kind was , en dat hy den Ridder bad zijn Vrouw de- maar dit

„zemifgreep te vergeeven. Sanderus voegt 'er by; dat Boelan niet
boey T

„ en feilde te gehoorzaamen; endathy Anna vervolgens deed opvoe-
°01 v

f
n

„den als zijn Dochter, hoewel ze eigentlijk Hendriks Dochter was. ^iena ls

„Volgens het afbeeldfel, 't welk den zelven Auteur ons van deze vanSan-

,, Dochter geeft , moet ze lelijk en kwalijk gemaakt geweeft hebben , derus.

„ wat hy 'er ook elders af zeggen mag ; dewyl ze , na zijn zeggen

,

„ zes vingeren aan de rechterhand , een ongelijke tand in het bovenfte

„ kaakebeen , een gefwel aan den hals , en andere mifmaaktheden had.

„Hy zegt noch; dat zy zich op haar vyftiende jaar door haars Vaders Scheuring

„Hofmeefter, en zijn AalmoelTenier » liet bekruipen : dat men haar van Engel.

„ vervolgens in Vrankrijk ftuurde, byeen Heer die haar eenige tyd f' 20 '

„onderhield: dat men Uaar naderhand aan't Franfche Hofzag, daar

„ze met zulkcenonbefchaamdheid leefde , datz"er byna niet meer
„ bekend en was als onder de naam van d'Engclfche Hakeney : dat Fran-

„ eois del. deel had in haar goede gunften, en dat men haar toen des

„ Konings MttiUzjlin begon te noemen : dat zy op haar wederkomft

„ in Engeland in 't gevolg van de Koningin geraakte : dat zy wel haaft

,

„ en Hendriks afkeer voor Katharina , en Volfeys aanflagen , bcmerk-

„tc: dat, zijnde meeftwes van des Konings hert, zy befloot te

K vein-
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1527. „veinzen; endatzy, mild van de gunften welken zy zonder mifdaad

„kon toeftaan, tegen des Konings begeerten een ingetogenheid ftel-

„de, die hem te meer ontftak : dat Hendrik, door deze vermommin-

,, gen bedroogen , een zeer goed gevoelen van haar opvattede , en zich

„gereed maakte om haar te trouwen, zo haaft als zija huwelijk ver-

,,broken zou wezen. Sanderus voegt 'er noch by , dat de Koning

,, d' oudfte Zufter van deze Dochter omgekocht had : en hy zegt ver-

scheidene andere dingen van de zelve aart j dit alles in het voornee-

„ men van d' achtbaarheid dezer Vorftin , gelijk ook de geheugenis van

3 , de Koningin Elizabeth , fwart te maaken.

'k Weet wel, dat het een Hiftoriefchryver niet al te wel paft, in

difpuit te treden met de geenen die voor hem gefchreeven hebben;

dat, zonder een ander Auteur wegens zijn valsheden te hekelen , men
overreden moet door een eenvoudig en natuurlijk verhaal ; en dat een

diergelijk verhaal meer krachts zal hebben , als een opgepronkte rede-

nering. Aldus zal ik, om en dit gebrek, eneenlangeafwijdering
? te

vermijden , aan 't eind van mijn Hiftorie een volkomene wederlegging

van Sanderus Boek plaatfen , en de bedriegeryen van dezen Schrijver,

en de bewijzen van alle de {tukken, die ik daar tegen zal zetten , voor

d'oogen van 't gemeen ftellen. Niettemin, gelijk de zaaken, welke

Anna van Boelan betreffen, tot mijn onderwerp behooren , en dat

'er veele andere tot onze Hiftorie wezendlijke omftandigheden zijn,die

daar van afhangen , zal men my toeftaan een korte afwijdering te

maaken, om de taftelijkfte leugen, welke men ooit gezien heeft,

ofliever een reeks van leugenen, in een eenige bedriegery beflooten, te

wederleggen. Want men moet bekennen, dat , indien hetgeen't

welk Sanderus wegens de geboorte en 't leeven van Anna van Boelan

verhaalt, v/aar is; 't beleid van Engeland ten haren opzichte doeme-

lijk is. Deze tederheid van gewiiTe , welke Hendrik deed blijken ,

ter zaake van zijn huwelijk met de Weduwe van den Prins zijn Broe-

der, zal dan niet anders geweeft hebben als een fchrikkelijke huig-

chelaary , indien dezen Vorft geen fwaarigheid heeft gemaakt in zijn

eigene Dochter te trouwen. Eindelijk, alles 't geen men tegen de

Koningin Elizabeth , oftegen d' eerfte Reformateurs , heeft gezegt

,

zou niecalt'onrechtmaatig zijn, zo de Hiftorie van Sanderus waar-

achtig was. Aldus , om de Leezers te geleiden in het oordeel , 't welk

zy moeten vellen van de zaaken , en van de perfoonen van die tijd , is

het noodwendig , en zelfs van een groote aangelegenheid , dat wy
het
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het momaanzicht van het bedrog oplichten, en dat wy de waarheid 1527.
ontdekken.

Om het geen 't welk Sanderus hier overgezegt heeft , met een eeni- Wederleg-

ge flag om ver te werpen , zouden wy ons konnen vernoegen met te felheden"
toonen, dat hy , alles wat hy heeft gefchreeven, alleenlijk grond op

een boek van den Rechter Raftal^ en dat dit boek, 't welk tot tytel

gevoerd moet hebben , '/ Leeven van den Ridder Thomas Morus,

nooit van iemand gezien is ge weeft, als van Sanderus. 't Geen voet

geeft om te gelooven , dat Raftal nooit zodanig een boek heeft ge-

maakt, is dat men gemeenlijk 't leeven van een Auteur in 't hoofd zijner

werken ftèlt. Nu, dezen Raftal gaf, onder de Regeringvan Maria
,

alle de werken van Thomas Morus in 't licht ; en volgens alle fchijn-

baarheden, indien hy't leeven van deze geleerde Man befchreeven

had, zou hy 't toen uitgegeeven hebben. Dewijl dan de Hiftorie van

Sanderus nieten fteunt, noch op openbaare aden , noch op brieven,

noch op eenig getuigenis van perfoonen , die deel gehad hebben aan

dezaaken van dietijd, volgt daar zichtbaarlijk uit, dat ze niet en be-

helft als bedriegeryen , gefchreeven om de geheugenis van de Koningin

Elizabeth fwart te maaken. En in der daad , indien deze zaaken zoda-

nig geweeft zijn , als Sanderus ze verhaalt , hoe heeft men dan ten ty de

van Anna van Boelans dood geen perfoonen gevonden , die believende

genoeg waren omtrent de Koning , of vyandig genoeg tegen deze

rampzalige Vorftin, om haar fchande , die ten anderen niet geheim kon
wezen, openbaar te maaken ? Want dat een Vrouw , als de Moeder
van Anna van Boelan , twejaaren na 't vertrek van haar Man, gezon-

den in een aanzienlijk Gezandfchap fwanger, zy; dat dezen Man aan

het Hof des Aardtsbiffchops van Kantelberg d'echtfcheiding verzoe-

ke ; en dat hy daar zijn Vrouw doe daagen : dat zijn omftandigheden
,

welken de wereld zo haaft niet en vergeet. Van d' andere kant , dat

Anna van Boelan in zo kwaade naam geweeft zy 5 dat ze zicheerft

ten huize van haar Vader hebbe laaten bekruipen ; dat ze vervol-

gens in Vrankrijk kwalijk geleeft hebbe ; dat ze van twe Koningen on-
derhouden zy geweeft : dat zijn andere omftandigheden, die niet

zeer verholen konnen wezen. Daarenboven, toen de Boeken van het

Hof des Aardtsbifdoms noch in ftand waren , heeft men aan 't ge-
meen aangeboden , telaatenzien, dat 'er in deze Boeken niets dier- y

et
j
3**

gelijkswas, raakende de vervolgingen, ofhet proces, daar Sanderus ^jf'JT"
afgefproken heeft. Eindelijk, alle de Schrijvers van die tijd , 'tzyvan sanderZ.

K 2 de
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1527. de zijde des Paus, ofvan de zijde des Keizers , fwijgen omtrent deze

zaaken , welken zy zekerlijk verbreid zouden hebben , indien ze waar
hadden geweeft , ofindien ze tot hun kennis waren gekomen, bot

ftil. Maar na 't verloop van tachtig jaaren , verzind men een Hiftorie

tefmeeden, vol van bedriegeryen, of immers men geeft ze uit; tcf

oorzaaak dat het als dan veiliger is te liegen, zijnde alle de geenen ,

die de waarheid zouden hebben konnen doen kennen , dood.

't Is echter niet genoeg , Sanderus te verwerpen ; vermits het gee»,

't welk hy zegt, zonder grond vanhemgezegt word. Die hun werk
maaken van te liegen , vallen by na onvermijdelijk in gebreken, die

hen ontmommen ; en 't mift zeer zelden , of ze worden ontdekt.

Den Auteur, daar ik af fpreek, had zodanig getracht Anna van Boe-

lan te lafteren en t' onteeren , dat de drift hem verblind heeft , en din-

gen doen zeggen , die alleenlijk niet en zijn , maar die ook niet wezen
konnen. 'k Wil hier niet examineerenftukken, daar niet veel waar-

fchijnlijkheid aan is: dat twe Koningen verliefd zijn op een lelijke

dochter, en opeen dochter welkers ongeregeldheden openbaar wa-
ren: dat den een dezer Koningen haar geduurende het gantfche pro-

ces, aangefteld wegens d'echtfcheiding, dat's te zeggen zeven gehee-

le jaaren, bemind, zonder haar beleid t' ontdekken; of dat hetzelve

ontdekt hebbende , hy zijn Kroon en zijn bed , op goed geluk aan, met
een oneerlijke dochter heeft willen deelen. Dat zijn immers ongeloo-

felijke dingen ; en weinig lieden van verftand zullen zich daar aan ver-

gaapen , indien zy ze niet be veftigd zien door onberifpelijke Auteurs

,

ofGetuigen. Maar achter wegelaatende 't geen ons onwaarfchijnlijk

dunkt , laat ons overftappen tot het geen , 't welk onmogelijk , en tegen

malkander ftrijdig is. Men zal in Sanderus zo veel dingen van deze

laatfte foort vinden , dat men befluiten zal , dat hy een groote onbe-

fchaamheid gehad , of ten uiterfte onweetende geweeft moet hebben,

om deze valsheden te verzinnen, of in 't licht te brengen.

Want voor eerft , indien Hendrik , om een vrye handel metde Ge-
malin van Boelan te hebben, dezen Ridder weg ftuurde,gelijk Sanderus

zegt ( 'k ftel nu dat hy hem na Vrankrijk geftuurd heeft , zo haaft als

hy t heeft konnen doen , dat 's te zeggen , in 't begin van zijn Regering,

in den jaare 1 509) moet Anna van Boelan , zijnde zy volgens de zel-

?e Auteur, twe jaaren na 't vertrek des Ridders geboren, in den jaare

151 1. ter wereld gekomen wezen ;en dewijl zy zich op haar vyftiende

f
aar in haarVader huis liet bekruipen ?zo zijn wy alreedts in't jaar 1 j 1 6,
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Zy heeft tijd van doen gehad om in Vrankrijk te komen,om'er van een i %xi.

Heer onderhouden te worden , om vervolgens aan 't Hof te verfchij-

neni en eindelijk om daardoor haar kwaad beleid de belagchelijke

naam van de Hakeneyvan Engeland, en die van de Mujlez^elinvan

Francois del. te verdienen. Laat ons hier noch by voegen de tijd, wel-

ke zy van nooden heeft gehad om uit Vrankrijk te trekken, om in't ge-

volg van Katharina ontfangen te worden , en om zich in des Konings.

geelt te dringen. Ondertuffchen, zowy Sanderusgelooven ,gefchied-

denalle deze dingen in het zelve jaar van 1526. dewijl, volgens zijn

zeggen , de Koningtoenmaals het voornemen opvattede van zich van

Katharina te doen fcheidenj en Anna van Boelan te trouwen. Deze

Dochter kon dan toen ter tijd niet ouder wezen als vijftien jaaren , vol-

gens de rekening van onzen Auteur, al had Hendrik Boelan ook op

de zelve dag van zijn komft tot de Kroon doen vertrekken.

Maar dezen Ridder kan zo haaft niet in Vrankrijk gezonden geweeft

zijn, gelijk men oordeeld uit verfcheidene gunftbewyzingen, wel-

ken Hendrik hem deed
,
geduurende de vier eerfte jaaren van zijn Re-

gering, 'k Heb in de Rollen d'orders van deze gunftbewyzingen gezien

,

waar in gefproken word van dienften gedaan door Boelan aan d'eigene

perfoon des Konings , en niet van dienften gedaan in buitenlandfche

zaaken; 't geen, mijns oordeels , eenbewysis, dat den Ridder als

toendaadelijkaanhet Hofwas. Daarenboven behelzen de Rollen der

openbaare handelingen niet , dat hy , geduurende d' acht eerfte jaaren

van deze Regering , tot eenig Gezantfchap genoemd zy. In tegen-

deel ziet men daar , dat in den jaare 1 509. de BilTchoppen van Win- pen IQ.

chefter en van Durham, en den Graaf van Surrey , aan Lodewijk Maan
deXII. afgevaardigd wierden, omde vreede tuflehen de twe Konin- 1509.

gen te vernieuwen. Na hem kan 'er in twe geheele jaaren geen ge- Den T ~-

zantfehap van Engeland in Vrankrijk geweeft hebben ; vermits 'er
^ebruary

voor het verftryken van deze tijd al een vredebreuk was. En toen men
I * 11 '

de vrede maakte, blijkt het uit de Rollen der openbaare handelingen , Ao. 1514,.

dat den Graafvan Worcefter tot Gezand genoemd wierd. Eindelijk,

toen des Konings Zufter, verloofd aan Lodewijk de XII. na Vrank-
rijk trok, was Boelan wel mee van de reis, maar niet als Gezant:

hy was daar toe niet hoog genoeg geacht» Verfcheidene perfoonen

van ftaat hadden laft om de Princes in de handen des Konings van

Vrankrijk te (lellen ; en de commiiTïe , die hen by deze gelegentheid

gegeeven wierd , fpreekt niet van Boelan , hoewel zy de Heeren

K 3 noemt 3
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1527. noemt, aan de welken de Koning zijn Zufter te geleiden gaf: den

Hertog van Norfolk, den Markgraaf van Dorchefter, den Biftchop
0Iyif

* vanDurham, den Graaf van Surrey, den Graafvan Worcefter, den

PrioorvanSJan, en den DoótorWeft, Deken van Windfor. In't

volgende jaar wier J Boelan tot Gezant genoemd ; maar Anna kwam
toen ter tijd niet ter wereld , en noch veel minder twe jaaren daar na.

Anderfloszou zygeen twaalf jaaren oud geweeft hebben, toen de

Koning, volgens Sanderus , Katharina verftooten wilde, om deze

Dochter te trouwen.

. V* en
' De geleerde Camdenus, dien zijn profcffie verplicht heeft deze ma-

Wftor. ad ter*e te doorgronden , heeft ze door een naauwkeurige onderzoeking

Hifi. Elix. verklaard. Hyvind, dat Anna van Boelan in't jaar 1507. geboren

wierd, twe jaaren voor dat Hendrik de VIII. op den Troon klom.

Indien men daar op wil zeggen , dat dezen Vorft Annas Moeder toen

al onderhield, en dat, om te vryer met haar te zijn , hyzoveelbyde
Koning, zijn Vader, te weeg bracht, dat hy Boelan na Vrankrijk

{tuurde, zulks is dan gefchied toen hy noch maar veertien jaaren oud
was. En ik wilde wel weeten, op wat grond men pretendeeren zal,

dat een jongeling van die ouderdom bekwaam zy geweeft om een

vrouw tot onkuisheid te brengen, en dat zijn Broeder, hoewel twc

jaaren ouder , de zijne niet zou hebben konnen bekennen.

Ocboorte Laat ons die belagchelijke praatjes aan een kant fmyten , en gantfch

van Anna zekere waarheden te berde brengen. De Moeder van Anna van Boelan
van Boelan'

was d c £)OChter des Hertogs van Norfolk, en de Zufter des Hertogs

van dezelve naam , die groot Schat meefter was, toen het vonnis des

echtfcheidings uitgefprooken wierd. De Moeder van den Ridder Tho-
mas Boelan was een der Dochters en der Erfgenaamen des Graafs van

Wiltshimeen van Ormond. Den Ridder Godefroy Boelan , Annas
Grootvader, was Opperfchout van Londen geweeft, en had een der

Dochters en der Erfgenaamen van Milord Haftings getrouwd. Die van

hun ftam hadden zich altijd eerlijk, en met voordeel vermaagfchapt.

Haar op- Anna van Boelan, noch maar zeven jaaren oud zijnde, trok met
voeding, Hendriks Zufter na Vrankrijk; 't geen voet geeftomtegelooven , dat

zy demifmaaktheden niet en had, die Sanderus haar toefchrijft : im-

merszijn de Koninginnen niet gewoon monfterachtige Dochters in

hun gevolg t'ontfangen. Deze Vorftin zich , na de dood van haar man,
in Engeland vertrekkende , was Anna van Boelan in Vrankrijk zoda-

nig geacht , dat de nieuwe Koningin haar eenige jaaren by zich hield.

En
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En na de dood van deze Koningin bleefzy al de tijd , die zy in Vrank- 15.27.

rijk was, by de Hertogin van Alencon , Francois Zufter. Hier uit

konnen wy oordeelen, dat zy gewiflclijk byzondere hoedanigheden

had, welke haar van perfoonen van de hoogde ftaat deeden achten;

en dat haar beleid zeer eerlijk geweeft moet hebben. Want wat fchijn

is 'er, dat zulke wyze Vorftinnen , als die gewee ft zijn , een Dochter

zondereer, gelijk Anna van Bi -elan geweert heeft, indien men San-

derus gelooft , by zich zouden hebben geleeden ?

Men weet niet terecht de tijd van haar wederkom!!: in Engeland. ïfasrwe»

d'Ecnen zeggen, datBoelan, haar Vader, haar in den jaaren 15-22. Enïdand'"

toen hy, na de verklaaring des Oorlogs, 'tFranfche Hof verliet , ZietMy-

weer met zich in Engeland bracht. Zo dit waar is, bleef zy toen ter lord Her-

tijd niet lang in 't Koningrijk ; dewyl Camdenus verhaalt , datzyde ^rt
} Dt( -

KoninginClaudinvan Vrankrijk volgde, tot aan de dood van deze
&*x

>
au

Vorftin, dat is te zeggen, tot in July van't jaar 1524. en dat ze nader-
2C«wwfï/&

handin'tgevolgdesHertogins van Alencon geraakte. Ik kan ookniet
%CgtJat -e

zeggen , hoe lang zy by deze laatfte Meefteres bleef: 'k geloofalleen- ^eerjong

lijk, volgens alle waarfchynlijkheden , dat zy haar verliet in't jaar »*/. Z/>£

i52 7.toenBoelanuit zijnGezantfchapte rug ontbooden wierd , en ookCamde-

dat hy , na 't verhaal van Stow , 'c afbeeldzel des Hertogins van Alen-
nm '

con , die Hendrik ten huwelijk aangebooden was , aan dezen Vorft

behandigde. Zo Anna voor het jaar 1527. uit Vrankrijk ging, gelijk

d' Auteurs , welken ik aangetrokken heb , willen , is 't een teken , dat

Hendrik noch geen genegendheid voor deze Dochter had. Zou hy an-

ders geleeden hebben, dat ze weer over de zee trok, en dat d'eene Mee-
fteres geftorven zijnde, zy zich terftond aan een andere verbond ? Zo
zy ook ten anderen altijd in Vrankrijk gebleeven is , tot in den jaare

3 527. zo volgt daar uit , dat de Koning haar toemaals eerit gezien

heeft. Op wat tijd zy ook aan het Engelfche Hof gekomen zy , 't is

gewis, datzy 'er altijd in een zeer groote achting heeft geweeft: en

hoeweide Koningin, die haar in 't getal der Staatjuffers had ontfangen,

en die haar naderhand haar Medevryfter zag, kracht'ge redenen had

om haar niet veel goedts te gunnen, droeg Anna zich echter zo wyfe-

h'jk, dat men geen vat aan haar kon vinden. Immers 't blyk niet, dat,

geduurende het gantfche proces , om d'echtfcheiding aangcfteld,

Katharina , noch haar Adeokaaten , noch haar Agenten , haar aange-

taft, ofop een nadeelige wys van haar gefprooken hebben; 't geen

zy ongetwyfeld zouden hebben gedaan, indien zy 'er hen de minfte-

teden toe gegeeven had» De
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1527. De hoop van de Koning te trouwen bezat haar zelfs zo weinig,

dat ze toenmaals verloofd was aan Mylord Percey , de Zoon des

verloofd aan Graafs van Northumberland. Den ouden Graafhad een volkomene
Mylord believing voor Volley , tot zo ver dat hy , om hem in zijn hoogmoed

ccy
' tevieyen, Percey in zijn dienft, en in zijn huis, beitelde.

De verbintenis van Anna van Boelan met den Erfgenaam des Huis
van Northumberland verlicht onze Hiftorie zodanig , dat wy hier

een weinigje ftand moeten houden. (,,) De Kardinaal verftaande {al-

"Ziet de- „dus fpreety Kavendifb > een ooggetuige) ds Kardinaal, neg i^ ver-

lep Auteur ^ ftaande, dat Mylord Percey den Minnaar maakte aan Anna van Boe«

-

y lfe
., 3j lan,ontbood hem op zijn wederkomft van de Koning,en deed'er hem
„ verwy tingen over , in de tegenwoordigheid van alle zijn Officieren.

„(Van ons allen , %.egt Kavendifb^ bcgrypende zjcb z.elven 'er mee onder)

,, In 't eerlt vernoegde hy zich met te zeggen , dat de party voor Per-

,,cey onwaardig was. Deze feilde niet te betoonen, dat zijn verkie-

31 zmg geenlins gewraakt kon worden ; dat Anna van Boelan hem niet

j, en week, noch in ftaat , nochinafkomft: en als Volley hem ver-

„ volgens met gezag te kennen gaf, dat hy wel zou doen met op deze

„Dochter niet meer te denken, antwoordde hy , dat hy de Koning

„ en dezen Prelaat zeer gaarne gehoorzaamen wilde , maar dat hy te

„ ver verbonden was om te konnen brceken$ dat hy zijn trouw in de

j, tegenwoordigheid van getuigen had gegeeven; en dat zijn eer,

„ noch zijn gewifTe niet toelieten , dat hy'er uitfcheidde ; eindelijk,

j, dat hy de Kardinaal bad , hem in deze zaak goede dienften by de Ko-

„ningtedoen. Hoe! hernam Volfey , moeyelijk over een zo lange

,, wederftand, gy meent dan, dat de Koning en ik niet en weeten wat

,, wy in deze gelentheid te doen hebben ; gy wilt niet gehoorzaamen ;

,,engy tracht een huwelijk in te gaan , tot het welk gy nooit, noch

,, de goedkeuring van uw Vorft, noch de bewilliging van den Graaf,

„uw Vader, zulthebben: 'kzaluw Vader zo terftond ontbieden;

, , en gy zult uw onvoorzichtige.verbintenis breeken , ofgy zult onterft

,, wezen. Percey antwoordde , dat hy de Kardinaal zou gehoorzaa-

,,men, zo haaft als hy 't doen kon zonder zijn gewuTe te kwetfcn.

,,Zijn Vader kort daar na gekomen zijnde, trouwde hy een andere

„Juffer.

Indien Kavendifh zo naauwkeurig had geweeft in de tijd aan te

wyzen , als in de zaak aan ons te verhaalen , wy zouden mogelijk bui-

ten belemmering zijn. Altoos zien wy daardoor, dat Anna van Boe-

lan
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langeénimsendachtom de Koning te trouwen, dewyl zy alreedts 1627.

met Percey in verbintenis was. Wy zuilen hier na verhaalen , tot hoe

ver deze verbintenis van zijn kant ging, en hoe men de zelve tegen

haar deed gelden, toen zy van haar Man gefcheiden wierd. Wy be-

grypen ook noch wel uit het verhaal van Kavendifh, dat de Koning
en de Kardinaal iets in de zin hadden met Anna van Boelan ; maar wy
veeten niet, wat hun begeerte was ; ofzy hoopten, dat deze Doch-

ter zich vernoegen zou met de hoedanigheid van Matres , dan of zy

van voorneemen waren haar op den Troon te plaatfen. Men zegt , dat

zy van die tijd af een afkeer voor Volley opvattede ; ter oorzaak dat,

zo haaft als hy gezien had wat de Koning met haar wilde aanvangen,

hyd'echtfcheiding niet meer aan en perfte: maar men bedriegt zich

zekerlijk, gelijk het blijkt uit een brief , welke dezen Kardinaal aan

den Protonaris KaiTalifchreef , en die in onze verzameling is.

Alle de zaakengefchikt zijnde om het proces aan te vangen, ge- No. 17.

lijk wy alreedts hebben gezegt , en de Koning beflooten hebbende de- verz
e

oekctc

zegroute zaak aan d' uitfpraak van de Paus te ftellen, trok den Doctor Romen

Knight, Sekrerans van Staat , met zijn ïnltructien na Komen. Zijn diDCT>

laft was, t' arbeiden om de Paus, ten voordeele desKonings, krach-

tiglijk te voorkomen , en t'ondervorfchen welk beleid het zekerft zou

wezen , en welke werktuigen men rer hind zou moeten neemen. Drie

Gebroeders, de Kafl.au , wierden van de Koningin alle zijn zaaken in

Italien gebruikt , zo te Romen, als te Venetien , en in andere plaatfen.

Den Ridder Giegorius Kaiïali was zijn gezant te Romen ; en aan deze

richtte de Kardinaal d'eerfte laftbrief , raakende d' echtfeheiding, be-

nevens macht om te handelen, 't Orgineel van dezelaftbrief, in dato

van den 5 December 1 5 2 7. is noch onder d'openbaare Aélen ; en

men zal het vinden inde Verzameling, welke wy aan 't eind dezer

Hiftorie gefield hebben : maar ziet 'er hier den inhoud af.

Volfey vangt aan met lofcuitingen met plichtpleegingen of compli- No. 9.

menten , en met belofte van KalTali te vergelden , indien hy de zaak ,
EerC[e Lafly

welke men aan zijn zorgen vertrouwd , met wakkerheid , en met kendéd' egt-

iever aanperft. („) Gelijk gy alreedts verftaan hebt , vervolgt de Kar- fcheiJjns-

v dinaal t heeft de Koning gevonden , niet alleenlijk door zijn eigen

„ vernuft , endoor zijn eigene onderzoekingen , maar ook door het

„gevoelen van verfcheideneGodtsgeleerden , en van veele andere ge-

fleerde Mannen van allerhande profefïien, dat hy de Koningin niet

}> langer voor zijn Vrouw kan houden , zonder de Godiijke wetten

,

L en
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1527. "» en z
'J
n gewifle, te kwetfen , en zonder zijn ziel in d'ontroerïng , en

„in 't gevaar, te werpen. Hy heeft te raad gegaan met de gaauwfte

„Theologanten , en met degrootfte Canoniften , zo vanzijn Straten»

„ als van uitheemfche Landen. d'Eenen hebben hem geantwoord, dat

„de Paus niet difpenferen of vryfpreeken kan in d'eerfte graad van

,, maagfchap j vermits zodanige huwelijken ftrydig zijn tegen de ge-

„ meene eerbaarheid , ftrydig tegen het natuurlijk recht , en verboo»

„den door hetGodlijk recht. Alle d' anderen hebben uitgefproken

j

„ dat , zo een Paus zulke Difpenfatien kan vergunnen , hy ze niet ver-

„ gunnen moet als om uitfteekend-gewichtige redenen. Nu ziet men
>, in de Bulle geen een zodanige reden.

Vervolgens verklaard Volfey de gronden , op de welken men ver-

zocht , dat de Difpenfatie van Julius de II. vernietigd mocht worden

:

maar dewijl wy deze zelve redenen alreedts verhaald hebben , {tappen

wy 'er hier ftilfwijgende over heen. Laat ons het gevolg van deze brief

weer opvatten,

„De Koning aanmerkt de dood zijner Kinderen als een oordeel

„ Godts ; en om nieuwe vloeken te vermijden , neemt hy toevlucht

„ tot de Heilige StoeL Dat men den aart van zijn huwelijk examinere:

,, datmen de dienften, welken deze groote Vorft aan de Paufen gedaan

„ heeft , weege : dat men de middelen zoeke om hem van de Koningin

„tefcheiden; en dat hy de vryheid hebbe van een ander perfoon te

„te trouwen, van de welke hy, met de genade Godts, manlijke kin-

aderen verhoopen kan. Doet uw beft, om de Paus alleen te fpreeken*

„ en geeft hem deze geloofsbrieven , daar gy een zeer gewichtige clau-

„ful in zult vinden, geheel met zijne Majefteitshandgefchreeven.

„Betuigd ook noch aan den Heiligen Vader , van des Konings wege

,

„en uit mijn naam, hoe zeer wy getroffen zijn over d* onwaardige

„ handeling, welke men aan zijn Heiligheid , en aan het Collegie der

„ Kardinaalen doet. Verzekerd hem , dat wy niets ter wereld achter

„wege zullen laaten, omhem fpoediglijk in vryheid te herftellen; en

„ dat ik, voor mijn hoofd , met zo veel ievers daar aan zal arbeiden , als

„ ofdat 't eenige middel was om tot de zaligheid te geraaken. Onder-

„ recht hem ver volgens van den aart en van d' omftandigheden des hu-

„welijks, daar de Koning in gewikkeld is. Schilderd hem wel afde

„- wroegingen, welken een tedere gewifle moet gevoelen; en d'elenden,

„ die een betwiftte fucceflie na zich zaffleepen. Voegd daar by de gebe-

dden van alle de Heeren, en de wenfdivanhet geheele Volk. Vergeet
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vgeenig der dingen, die bekwaam zijn om hem tebeweegentotde 1527»

„ Difpenfatie van JuJius de II. te vernietigen. Stelt hem voor oogen de

„ tegenwoordige ftaat des Chriftenheidts , en de tegenwoordige ftaat

,, van Italien. Doet hem begrijpen , hoe veel 'er hem aan gelegen is

,

„ en van welke nutheid het ook aan de Heilige Stoel zal zijn , dat de

,, Koning krachtige redenen hebbe om zich nimmermeer van de Pau-

,, fen af te zonderen ; en vertoont hem, dat, met zijn Majefteyt

„ hier in te voldoen , men hem voor altijd verbinden zal om de belan-

„ gendes Kerks t'onderfteunen. Wyders zal het de Paus glorieuzer

„wezen, alles aan de Koning toe te ftaan, zonder met het Heilig

,,Collegie daar over te raad te gaan , endeCommiflie, welke iku

,, zend, uit zijn eigene beweeging te tekenen. Zy isalreedtsingoede

,, forme gefield ; en daar ontbreekt niets aan , als de tekening des

„ Paus. De Koning verzoekt, dat ik, door deze Commiflie mocht heb-

„ be om , met de perfoonen welken ik 't raadfaam zal vinden by my te

„neemen, den aart van zijn huwelijk t'examineren, endaaraft'oor-

„deelen. De Commiflie is gegrond op d'inftrudien, die iku hier ne-

,,vens zend. Zy zijn in 't net, en gy zult ze den Heiiigen Vader

,, doen tekenen , gelijk ook een Difpenfatie , in de behoorlijke forme

„opgefteld, diegy in dit pakket zult vinden. Indien gy alle deze din-

„ gen verkrijgt , zo verzekerd de Paus , dat de Koning » die al een zeer

„ aanzienlijke fom na Vrankrijkgeftuurd heeft , om 't leger derFran-

„ fchen in Italien te betaalen , niets en zal ontzien , noch arbeid, noch

,, moeite , nochfchatten , om hem uit degevangenis te trekken , en

,, om de Heilige Stoel te herftellen , in de zelve graad van machten
„grootheid, daar men haar eertijdts in gezien heeft : dat hy ten de-

,, zen einde met zijn machten op de Nederlanden zal aanvallen, en

1. de Keizer den oorlog aandoen , tot dat hy hem tot reden gebracht

„zal hebben.

„Indien de Paus, alsgy deze brieven krijgt, uit de gevangenis is,

,,en dat hy zijn verdrag met den Keizer gemaakt heeft, zovertoont

„hem, dathy niet veel reden heeft om ftaat te maaken op het woord

,, vaneen Votft, die zijn trouw zeer dikwils gebroken heeft , en wiens

,j handel altemaal niet en heeft geftrekt als om de macht des Kerks te

,,verfwakken. Voegt 'erby, dat, indien de Paus de Keizer ontlaft

„heeft van den eed, welke dezen Vorft plechtiglijk had gedaan van

„Mevrouw Maria te trouwen; indien hy, zeg ik , hem daar afont-

jagen heeft zonder weeten des Koning, zijn Majefteyt, dien men

L 2 tot
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1527, » tot allen tyde zeer onderdanig en zeer nut aan de Heilige Stoel heeft

„gezien, "zich ook wel een diergelijkegunft belooven kan» Engelijk

„de Paus mogelijk fwaarigheid zal maaken in my tothetocrdeelen

i^van deze zaak te noemen, uit vrees dat ik, zijnde eerfte Mmifter

,, van Staat, alte veel aan de zijde des Konings mocht overhellen , zo

„wend al uw vlijt aan, om deze vermoedens te doen verdwijnen;

„ en verzekerd den Heiligen Vader, dat ik in alles zal handelen, als

„ een rechtvaardig Rechter behoord te doen. Doch zo gy hem ten de-

„ zen opzichte onbuigfaam vind , zo field hem voor Stafiley, Deeken
„ivandeRota , die tegenwoordig hier is ; maar verwerpt alle andere

„buitenlanders. Boezemdde Paus in , dat een weigeringen uitftel-

,,lingen van de zelve aart zullen wezen. Indien gy ziet , dat hy ge-

,, neigd is om met eenige Kardinaalen wegens onze zaak te fpreeken ,

,, zo fteld alles in 't werk , om hem van gedachte te doen veranderen.

„ Zo uw poogingen vruchteloos zijn , tracht dan te weeten te komen,.

3 , wie deze Kardinaalen zullen wezen. Gaat hen bezoeken; en ver-

beet niets, om hen zover te brengen, datzy zich voor de Koning

3 , verklaaren. Toont hen de nietigheden van de Bulle , en de redenen

„ op de welken d'echtfcheiding verzocht word; of ziet hen met gc-

„ fchenken op de hand te krijgen.

KafTali kreeg, met dit pakket, brieven 'voor verfcheidene Kardi-

naalen , als voor die der vier Gekroonden , envoorPukci, welken

hy , indien hy't raadfaam oordeelde , over moeft geeven. En ter

oorzaak dat het geld, volgens de fchijnbaarheden, eengroote wer-

king konde doen op lieden , die door een lange gevangenis vry wat
verarmt waren , maakte men hem te Venetien tien duizend dukaaten

over; en men verbond zich tot te betaalen't geen hy boven deze fom
kwam te belooven. Eindelijk, zijn voornaamftelaft was, niets ach-

ter wege te laaten , om de Kardinaal Dararis in zijn belangen te trek-

ken. Den Dochter Knight, belaaden met de zelve orders, en met
de zelve inftructien , moeft met KafTali gezamenerhand arbeiden

j.

maar hy kwam te Romen , eer deze zijn brieven gekreegen had.

Ziende weinig kans om 't verlof te verkrijgen van de Paus te fpreeken,

kocht hy een der Wachters om, en deed het extracl: der punten van
zijn Commifïle aan Klement ter hand ftellen. 't Antwoord was gun-
ftig. Doch eengevangenPausftaatlichtelijktoe'tgeenmenophem
verzoekt; en dit deed, dat Knight het woord kreeg, datdeDifpen-
fatie vervaardigd zou worden in zodanig een forme als hy begeerde.

Niet-
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Niettemin verplichtte den Generaal der Obfervantie van Spanjcn 1527».

Klement tot aan hem te belooven , dat hv daar niets in doen zou, . P e
.
Pa

.

UJ
,

1 1 it • w -n » r ' • t^. -n 1 j beloüft irule

zonder des Keizers Miniirers er at te verwittigen. De raus bedroog oevangenis

zijn Wachters, gelijk wy alreedts szezegt hebben , en ontvluchtte tfe
- K

f|
1ing

• iit-- 11 • ir^o te voldoen»
in een vermomd gewaad. Eenige dagen daarna gingenden Doctor Zitton«e

Knighten den Rid Ier Kaflali hem 't Orvictto vinden , en verheugden Ver^amc-

zich met hem over dat hy in vryheid was. Vervolgensfbegon Knight %N° 10.

te fpreeken wegens het onderwerp van hun Commiflie. Klement be- onSucKtui*
kende, dat hy hun Memorie in zijn gevangenis ontfangen had; degevange-

dat hy had beloofd , te doen 't geen zy van hem begeerden : maar hy Sicerebeiï

voegde 'er by , dathy de Koning bad, niets te verhaaften; en dar

hy hem binnen zeer weinig tijdts allerhande voldoening zou gee-

ven , zo ten opzichte van de Difpenfatie , als in alle andere din-

gen. Deze ontdraaying kwalijk aangenomen zijnde, zei hy einde-

lijk, dathy de Difpenfatie zou toeftaan , maar onder een voorwaar-

de, datmen'er zich gantfeh niet af dienen zou, dan als hy in een

volkomene vryheid zou wezen, en als de Spanjaarden en deDuit-

fchers uit Italien verdreeven zouden zijn. Knight, onverduldig om
de Bulle in zijn handen te hebben, nam ze op deze voorwaarde aan.

De Paus voegde 'er by ; dathy niet al te wel onderrecht was wegens

den aart van Hendriks huwelijk , en dat hy'er met de Kardinaal

der vier Gekroonden over wilde fpreeken ; dat hy alvoorens lich-

telijk begreep» door welke ongelukken Engeland gedrukt zou wor-
den, indien de fucceffie tot de Kroon twijfelachtig was. De twe
Minifters dachten niet meer als om dezen Kardinaal te voorkomen;
Zy gingen hem bezoeken ; gaven hem de brieven, welken zy voor

hem hadden; en verzekerden hem , dat hun Meefrer niet ondank-

baar zou wezen voor zijn goede dienften, indien hy de rechtvaar-

digheid van hun zaak onderfteunde. Hier na toonde zy hem de

CommiiTien , welken zy uit Engeland gekreegen hadden. Hy las

ze, en vond 'er verfchddene claufulen in, die, na zijn gevoelen,
niet door den beugel konden, zonder aan de geheugenis van de Paus,

en zelfs ook aan die van de Koning , een onvergoedelijk ongelijk

tedoen. Hierop verzochten zy hem, een nieuwe Commiflie op te

ftelien , die niet ftrydig en was noch tegen de belangen van Hendrik

,

noch tegen d'eer van Klement. Alie dingen zodanig gefchikt zijn-

de, als ly 't noodzaakelijk oordeelden , zei de Paus hen , dathy wilt,

wat hy van des Keizers wege te verwachten had, indien het geen-,

L 3 't welk
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j.^ 't welk hy toen deed, ooit ter ooren van dezen Vorft kwam ; dat hy
echter, al wierd hy ook met een geheele ondergang gedreigd , noch

van Hendrik, noch van Volfey, voor een ondankbaare gehouden

wilde worden. Zijn gebeden, zijn zuchten, en zijn traanen befwoe-

ren altemaal te gelijk , de twe EngelfcheMinifters , niets te verhaaften,

De Paus en in een tijd lang geenig proces aan te (tellen , uit kracht vandeBuIle,

fuile""
welke hy hen toeftond. Hy gaf dan aan Knight de Commifïie , en de

Difpenfatie, getekend met zijn hand , en wees hem aan op wat wy-
ze zy zich in ftaat moeiten ftellen om 'er eenig nut uit te trekken. Dat

^u^lflaat" Lautrek met zijn benden aan de plaats, daar hy in was, naderen, en

CommiiTarifTen van hem verzoeken moert, om Hendriks huwelijk

t'examineeren. Den ieverigen Paus zei noch, dat hy door dit middel

zijn eer behouden , de vernieting van zijn woord gebrooken te hebben

vermyden , en de Keizer fïillen zou, met tetoonendat , hoewelden

Ridder KafTali CommiiTarifTen van hem verzocht had , hy 'er hem
geen had willen toeftaan; naar dat eindelijk den Veldheer des Konings

van Vrankrijk in Italien de zelve gunft verzocht hebbende, hy ze hem
niet had konnen weigeren, zonder het gemeen recht te krenken. Al-

dus, na dat hy verklaard had, dathy in 't gevolg een nieuwe Com-
mifïie zou vervaardigen , en dat hy ze dateeren zou van de tijd als Lau-

trek omtrent Orvietto gekomen zou zijn , voegde hy 'er by , dat Hen-
drik over zijn beleid, en over zijn goede wil, voldaan behoorde te

wezen. Knight kreeg dan d' eerfte Commifïie , met de Difpenfatie;

en men deed hem verzekering , dat de Bulie na hem in Engeland ge-

zonden zou worden , en dat ze vervangen zou zijn in zodanige termen

als Hendrik begeerde ; dat , zo 'er eenige verandering in te doen viel,

de Paus 'er zorg voor zou dragen, 't Blijkt zelfs uit de brieven van deze

Minifters, datKlement, geduurende zijn gevangenis, de Commif-

fie en de Difpenfatie getekend had: maar men verwaarloofde zich 'er

afte dienen ; zijnde deze eenige omftandigheid , dat de Paus , toen

hyzehad vervaardigd, niet vry en was, genoeg om ze van geene

waarde te maaken.

Klementdeed hier alles, 't geen het Engelfche Hof, in de ftaat

daar hy in was, omringd van vyanden , zonder hoop van door zijn

Bondgenooten geholpen te worden, van hem verwachten kon. En
inderdaad, de Keizerfchen waren meefters van 't veld , ftroopten aan

alle kanten, veroverden de fterke plaatfen omtrent Orvietto, en hiel*

den de Paus in geduurige angft. Van d' andere kant was Lautrek in 't

ge
"
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gebied van Bolonje gelegerd, en dacht niet om Klement, in een zo i$27»

guuretyd van'tjaarals die, te gaan verloffen. De Paus droeg zich Grondvaa

dan als eene gamwe ftaatkundige, die zijn belangen beoogde, en £« e s« at-

zich niet lichtelijk in 't gevaar wilde ftellen. Wyders ziet men hem in

deze gelegentheid niet handelen door de bewegingen van een Apofto-

lifche voorfichtigheid, noch volgens de loflijke eenvoudigheid , wel-

ke wy in d' eerfte Chriftenen bemerken. Hoewel men ook te Romen
d' eerwaardige naamen van Jefus Chriftus Stadhouder , en van S. Pie -

ters Navolger behouden had , en hoewel deze naamen ook noch van

een groot gebruik waren, om de fouveraine macht der Paufen t'on-

derfteunen > had men t'eenemaal van manieren en beleid veranderd.

De Leer wastoen ter tijd niet; altijd een goede gewifTe te houden

j

niets als het Evangelie voor regel der daaden t' erkennen ; zich te

fchikken na 't gebruik van d' eerfte Kerk ; en den uitflag van alle zaa-

ken aan God te ftellen, met zich volkomentlijk aan zijn wil over te

geeven. In plaats van dat, bevlijtigde men zich niet meer > als om de

Vorften te houden in een gelijkheid van grootte, die de macht der

Paufen bekrachtigde : men dacht niet als om zich de genieting der Ker-

kelijke goederen te verzekeren; en 't voornaamfte oogmerk van een

Paus was Hechts zijn huis te vergrooten. Klement volgde dan de

maximen der laatfte Biflchoppen van Romen, welker plaats hy be-

kleedde. Deftaatkundeheerfchtein zijn daaden; en de Godtsdienft

had 'er gantfeh geen deel aan , dan als ze bekwaam was om hem uit de

belemmering te redden. 't.Geen ik 'er tegenwoordig afzeg, is ge-

grond op oorfpronkelijke ftukkenj en 't Gebruik, 't welk ik 'er af

meen te maaken, is te toonen, op welk een wijs de zaaken toen ter

tyd te Romen verhandeld wierden , en hoe ze daar voortgedreeven

moeften werden.

De Kardinaal der vier Gekroonden kreeg vierduizend rijksdaalders, Zieton^r

tot vergelding zijner eerfte dienften, en tot onderpand van het geen, verlamt*

't welk men hem geeven zou, als de zaak geëindigd zou wezen. d'An- ***&>

dere Kardinaalen , daar de Paus in deze gelegentheid mee te raad ging, °*

deeden altemaal een groote goedwilligheid voor Hendrik blijken ; en

alle zaaken fcheenen voor dezen Vorft gunftiglijk gefteld te zijn. De
Kardinaal Datatis was van't Roomfche Hof vertrokken, met het voor-

nemen van niet als op zijn zaligheid , en op 't beleid van zijn kudde

,

te denken, d' Overige Kardinaalen, waren in gyzeling, inde handen*

desKeizers > invoegen dat 'er maar vijfby Klement waren , te weeteft»

ds
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1527, de Kardinaal van de Bergen, de Kardinaal der vier Gekroonden , e
n

de Kardinaalen Rudolfi , van Ravenne , en van Perufino.
~ Me n verfocht vervolgens de Paus , een gezant in Engeland te ftuu-

5 2
' ren; maar vreezende zich moeyelijkheden van des Keizers wege op

denhals te haaien , wilde hy 'er nooit toe veiftaan. Hy fprak 'er ech-

ter af, onder het zegel van de Biecht, met de Kardinaal der vier Ge-
kroonden, en de Kardinaal Simonetta, die federt weinig dagen aan

't Hofgekomen was. Hier zei de Paus , na een rype overweeging, tegen
Maatiging Kailali

j („) dat het befluit van de zaak in Hendriks macht was; dat

voorgeftcid. u men , of uit kracht van dealreedtsgegeevene CommiiTie, of uit het

zietou~xe „ gezag van den Legaat , te weeten VoJfey 1 tot het oordeelen van de
openbaa- „ zelven moeft treden ,• dat, indien dezen Vorft zijn gewiiTe door zijn

No xil »> ^uwehjkgekwetfl: vond , hy maar ftiiletjes een vonnis had te doen

s, vellen: want, voegde de Paus 'er by , daar is geen Godtsgeleerde,

„ die beter befluiten kan als de Koning zelve , of zijn huwelijk wettig

^^\%^ of niet. Zo haafi: als het vonnis uirgefproken zal wezen, heeft

,, uw Meefter maar weer te trouwen; en ter zelve tijd zal hy ons ver-

„ zoeken, een Legaat aan hem te zenden, om dit huwelijk te be-

3 , krachtigen. Wy zullen veel minder moeite hebben met alle zaaken
,

„ na datze gedaan zijn, te bekrachtigen , als met een proces, aange-

„ fteld volgens 't gebruik van ons Hof, fpoediglijk t' eindigen, de-

,, wyl Katharina buiten twyfel zal protefteren , tegen de plaatsals niet

„ vry, en tegen de Rechters als verdacht. In zulk een geval brengen

„ de wetten van de Kerk mede , dat wy de Koning verbieden op nieuws

3 , een huwelijk in te gaan , eer het proces geëindigd zy ; en wy zouden

„ gehouden wezen de zaak aan ons te beroepen. Daarenboven zijn 'er

,,veele onvermydelijke formaliteiten in een proces aan 't Roomfche

»>H°f\ en daar men naauwelijks het eind af ziet : maar zo het vonnis

,,in Engeland geveld is , endat de Koning terftond weer trouwt, zal

,,'t ons aan geen redenen ontbreeken, om ons beleid te rechtvaardi-

gen, als wy zaaken , die alreedts zo ver gevoorderd zijn, zullen

„ willen bekrachtigen ; en als dan zullen wy zodaanigeen Kardinaal te

„ Londen ftuuren , als de Koning zal willen verkiezen.

Hoewel de Paus KaiTali belaftte , deze raad niet van zijnen wege,
maat van die der twe Kardinaalen, aan de Koning te geeven, was
Kailali een al tegoed en al te gaauw Minifter, om een zo krachtige

omftandigheid te verfwygen. Men ziet ze ook in de brief, welke hy
over dit onderwerp na Engeland fchreef.

KIe.
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Klement was zeer ieverig voor Hendriks belangen; en zekerlijk, hy 1528.
had reden om alzo te handelen , hebbende even zeer de Keizer en de

Koning van Vrankrijk te vreezen, en verhoopende niets als van Enge-
land. KaiTali bemerkte lichtelijk, dat indien de vrees van Karels aan-

flagen en macht eenmaal in den geeft des Paus verdweenen was } Hen-
drik volkomentlijk over 't Roomfche Hofzou heerfchen. Ten aned-

ren, hoewel Klements raad niets en heeft van d' oprechtheid , welke

het Evangelie ons altijd aanbeveeld, moet men ze aanmerken als d" uit-

werking van een byzondere voorzichtigheid en behendigheid. De
Spanjaarden vreefden niets zo zeer, als te zien de wettigheid van het hu-

welijk , daar in Engeland zo veel om te doen viel. 't Was om deze re-

den , dat den Generaal der Obfervantie van Spanje de Kardinaal Cam-
peggius , die te Romen was , aanperfte , om de Paus te verplichten tot

te verbieden deze zaak in Hendriks Staaten te bellechten. Den Kardi-

naal fprak 'er de Paus af, die hem ten antwoord gaf, dat eendiergelijk

verbod niet gefchieden kon,de wyl'er noch geen proces aangefteld was.

Laat ons wederkeeren tot het geen , 't welk in Engeland omging. Stafiieï

Stafilei , Deken van de Rota, die toen ter tijd t&Londen was, fcheen naVome»;
feenemaal overtuigd te zijn wegens de rechtvaardigheid van Hendriks m« Commif.

vervolgingen; 't zy dat hy 't deed met kennis van de zaak, ofdoor een /ÈThtfchei-

enkele believing. Wat hy 'er ook af heeft mogen denken, menftuur- ding,

de hem weer na Romen, belaaden met heimelijke inftructien, en

openbaare orders.

Zijn openbaare orders betrefcen alleenlijk den Paus,dien men beloof- Z'jnin-

de krachtiglijk by te ftaan : maar de Kardinaal had 'er een voorftel doen

invloeyen, 't geen genoegfaam te kennen gafwaar hy na haakte. Dit

voordel was, („) dat Klement , om de belangen des Kerks te handhaa- Biblioth.

,i ven , aan alle de Kardinaalen, die niet gevangen waren , volgens 't ge- vanM r -

„ voelen der Koningen van Vrankrijk en van Engeland, belaften moeft, Cotton Vi-

„ in eenigeftad te vergaderen, alwaar niets te vreezen hebbende, zy teil.B.io.

„ middelen mochten beraamen om d'algcmeene zaaken te herftellen : V1*

„en op dat de gevangenis van zijn Heiligheid 't gemeen geenig nadeel '

t Kladit
„toebracht, en de waardigheid des Heilige Stoeis nieten krenkte, verbeterd,

,,moeften de zelve Kardinaalen order krygen om te treden tot de ver- met des

„ kiezing van een Prefident, ofStedehouder, die , bygeftaan van de Kjrdi-

„ twe Koningen, daar alles van afhing , door zijn voorzichtigheid , en
n
, ï

„ door zijn moed , de Heilige Stoel nuttelijk dienen , de zelve in haar

„oude grootheid herftellen , en de Paus zijn vryheid konde bezorgen.

M Men
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1528. Men zal zich lichtelijk inbeelden, hoezeer de Paus vertoornd was

jover deze voorftelling , in de welke hy ontdekte dat de Kardinaal , niet

vernoegd met alreedts kuiperyen te maaken , om , d'eerlte maal dat de

Stoel kwam ledig te vallen, tot het PaulTchap verheven te worden,

zelfs een leevende Paus onderkruipen wilde ; want niemand als Volfey

kon Prefident, of Stedehouder, wezen. En de Paus vermoedde wel

,

dat, indien hy van de Keizer onwaardiglijk gehandeld, en genood-

zaakt kwam te worden om moeyelijke voorwaarden t'ontfangen ,

den Stedehouder en zijn Kardinaalen hem niet zouden willen erken-

nen, en dat een diergelijke onerkenning, of van zijn afzetting , of

van een fcheuring , gevolgd zou worden.

De byzondere inftructien des Dekens van de Rota betreften altemaal

d' echtfcheiding. Stafïtei wierd daar in verzocht ; te Romen te bewee-

ren' t geen hy in Engeland goed gekeurd had ; aan de Paus, en aan de

Kardinaalen , de redenen van Hendriks vervolgingen te vertoonen ;

hen vooroogen teftellen'tgevaar, daar zy zich in zouden zien , zo

haaft: als de Chriftene Vorften geen recht meer van de zyde der Paufen

verwachten zouden ; aan te houden om de noeming van een Stedehou-

der, geduurendede tijd dat de Paus in de gevangenis zou wezen-, een

nieuwe Commiflie te verzoeken tot het oordeelen van Hendriks zaak j

en inzonderheid , te beletten dat de zelve buiten Engeland geoordeeld

wierd. De vergelding van Stafilei zou zijn een Bifdom in Vrankrijk;

en daarenboven verbond zich de Koning, hem de helpende hand te bie-

den tot een Kardinaals hoed. Aldus vertrok den Deken van de Rota

na Romen, bekaden met brieven van Hendrik, en van Volfey, die

alle beiden de Paus verzochten, dit berucht proces fpoediglijk t' eindi-

gen, 't Klad van d' eerfte dezer twe brieven is tegenwoordig noch in

wezen : 't is van de hand des Kardinaals. Maar de briefvan Volfey had

meerkrachts: hy wenfcht in 't eerft de Paus geluk wegens zijn ont-

vluchting uit de gevangenis : hy vaart vervolgens uit tegen de Keizer

:

en zonder zich uit te putten in een lang vertoog , zegt hy tot Klement,

dat de gunft , welke men van hem verzoekt , overeen komt met de Re-
ligie en met de Godvruchtigheid ; dat het geluk en 't heil van Engeland

daarvan afhangen ; en dat een Koningrijk , 't geen van allen tijde zo

onderdaanig aan de Roomfche Stoel geweeft heeft, wel verdiend dat

deze zelve Stoel het gunlliglijk handeld.

Ter zelve tijd beval men aan Kaflali, zich in zijn vervolgingen te dra-

gen met een maau'gheid,welkede lafter en de klachten mocht fmooren,

en
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en tendien einde aan Klement teverzoeken, dat 'er een ander Legaat 1528.

by Volfey gevoegd mocht worden. Men belaftte hem voornamentjyk,

acht tegceven , dat dezen Legaat geleerd , onzydig, enhandelfaam

was; hemeen eerlijk gefchenk te doen ; en hem te verzekeren , dat

des Konings erkentenis een zo grooten Vorft waardig zou wezen.

Campeggius , Trani , en Farnefle waren bekwaam genoeg tot dit werk,

inzonderheid den eerfte, dien men aanmerkte als een uitftekcnd Cano-
nift, enalseenhandelfaamman , en die van des Konings mildheid

't Bifdom van Salisbury , en een fchoon Paleis te Romen had, eer- zietRot*

tydtsgeichikttotde woonplaats der Gezanten van Engeland. Enter Pat. 2 par.

oorzaak dat de Paus niet al te wel geneigd kon wezen om deze gunft Kfg.io.

toe te ftaan , had KalTali laft om een nieuwe Commiffie te verzoeken,

die zondereenige achterhouding was, en die de Kardinaal van Jork

in een volkomenc vryheidliet van uit te fpreeken , zonder vrees van

appel of van revifie. Deze laatfte brief heeft tuiTchengefchreevene re-

gelen , en is verbeterd door VoJfey.

DenProtonatarisGambara, dien Knight met de Difpenzatie , met

de Commiflie , en met eenige andere pakketten, belaaden had , te

Romen gekomen zijnde , lei men 't daar in overweeging , wat het raad-

faamft zou wezen, ofd'echtfcheiding in Engeland te bepleiten, of

wel nieuwe Bullen aan 't Roomfche Hof te verzoeken. Beide deze

voorfteilingen wierden van krachtige redenen onderfteund. Wat
d' eerfte belangr, men zei

; (,,) dat een proces, aangefteld aan 't Room-

„ fche Hof, uitfteekend veel zou koften ; dat men'er in lange tijd geen

„eind af zou zien ; en dat zelfs den uitflag twyfelachtig zou wezen-,

„dat het derhalven beter zou zijn, de zaak voor den Legaat te beplei-

„ ten ,diefA*Oj^c7'ozouuitfpreeken, zonderde zelve fleependetehou-

-,den. d'Andere party antwoordde; dat, als men dit al deed , de Paus

„ van gevoelen veranderen , en zijn eigene belange volgen kon ; dat

,

„ volgens hetgeeftelijk recht, dePaufeneen onbepaalde macht had-

„ den , die hen ontiloeg van de vonnifTen , uitgefproken door hun Le-

„ gaaten , te bekrachtigen , hoe groot en hoe wydftrekkende de macht,

,, welke zy aan deze Legaaten gaven, ook wezen mocht; dat opde-

„ ze voet , indien de Koning hertrouwde , en dat Klement weigerde

„zijn huwelijk te beveftigen , men in een arger ftaat zou wezen als van

„ te vooren , konnende alle de kinderen , welke kwamen te fpruiten uit

„ een huwelijk , ingegaan uit kracht van het vonnis des Legaats , voor

„onwettig gehouden worden; dat het, in alle geval, geenvoorzich-

M 2 tig-
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1528. ^gheid was , zich vrywilliglijk in zodanig een gevaar te werpeni

d'Overweeging was niet vry van bitterheid : men hoorde de Koning

,

ofeen zijner Advokaaten zeggen ; dat , indien de Paus altijd bevangen

was met deze vrees voor de Keizer, die de zaaken aldus (tuitte, hy an-

dere middelen zoeken moert om zich den geeftin ruft te ftellen. Einde-

lijk , men befloot nochmaals toevlucht tot de Roomfche Stoel te nee-

men. Steven Gardiner, Sekretaris van des Kardinaals beveelen , en
Gardiner toen bekend onder de naam van Doctor Steven , wierd verkoozen om

Romen ge- na Romen te gaan ; en men voegde in zijn Commifïie by hem Eduard
zonden. Fox , groot AalmoefTenier. Den eerfte wierd gehouden voor een der

gaauwfte Canoniften , en den ander voor een der grootfteGodtsge-

leerden van 't Koningrijk. In hun geloofsbrieven bedankte de Koning

de Paus voor de genegentheid , met de welke dezen Opperpriefter zijn

begeerte wel had willen voldoen , en hem belooven zijn zaak fpoedig-

lijkt' eindigen ; voegende daar by ; dat hy verwachtte wel haaft de

_. werkingen van deze belofte te zien. Hy verzekerde ter zelve tijd den

cpenbaare Kardinaalen, dat hy gevoelig was voor cTiever, met de welke zy zich

^fejN". altemaal verbonden hadden om de rechtvaardigheid van zijn zaak te

I3«i4-i5. handhaaven, en het proces voort te zetten ; met betuiging van te

zullen trachten zijn erkentenis daar over aan hen te betoonen. Maar
men kan naauwelijks iets zieltrerTender , of dringender vinden, als

Volfeys briefaan de Paus. („) Heilige Vader , zei de^en Trelaat, ik

,, werpmy hier voor uw voeten , enikbefweeru, zogy my alleenlijk

,» aanmerkt als een Chriften , zo gy my houd voor een goede Kardi-

„ naai ; zo ik deze hooge waardigheid , met de welke ik bekleed ben

,

„ geen fchahde aan en doe -, zo ik uw weldaaden noch met geen on-

„ dankbaarheid betaald heb 5 zo ik eenige dienden aan de Heilige Stoel

,, heb gedaan ; zo ik al mijn vlijt heb aangewend om niet tegen de ge-

rechtigheid te doen ; eindelijk, zo de belangen van mijn zaligheid u

,, konnen treffen ; ik befweer u acht te geeven op mijn ootmoedigfte

5 , bede. Ik betuig aan uw Heiligheid , dat, indien des Koningsver-

„ volgingen myftrydig fcheenen , of tegen 't Godlijk recht, of te-

„ gen de gefielde wetten , of tegen de gerechtigheid , ik my bloot

,, zou ftellen voor alderhandegevaaren , en voor alderhande rampen >

,, eer ik u de zaak, daar het om te doen is, aanbeval. Maarikducht,
,,'dat , indien uw Heiligheid , altijd beangftigd door da Keizer %

„voortvaart in ons een gunfr, te weigeren, welke ai de wereld ge-

9 , loofd gegrond te zijn op de zo Godlijke als de natuurlijke gerecru

j» t'g-



In ENGELAND. II. Boek. 93

,, tigheid ; ik ducht, dat de Koning, en d'andereChriftcneVorften i 152S,

„voorneemens zullen opvatten , bekwaam om 't gezag vandeHei-

„ lige Stoel te verminderen ,cn te doen verfmaaden. Men ziet lichte-

lijk uit deze brief, dat Volfey vreefde inongunftte geraaken, indien

• de vervolgingen , welken hy te Romen om d' echtfcheidir% deed , niet

en gelukten.

OndertufTchen was de Koning zo wel voldaan over denKardinaal

der vier Gekroonden, dat hy Ka(Tali beval, behendiglijk te vernee-

men, welke dingen dezen Kardinaal 't beft zouden aanftaan, of be-

hangfels van tapyten, of goud en zilver vatwerk, of paarden; met

by voeging van hem te verzekeren , dat hy ten zijnen inzichte milde-

lijk zou geeven tot den opbouw van S. Pieters Kerk in 't Vatikaan.

De gewichtigfte zaak,welke Gardiner en Fox by dePaus te verzoeken

hadden,was de vervaardiging van een wijdftrekkender Bulle alsd'eerfle.

Zy hadden'er 't ontwerp van by zich; en men geloofde het zelve begree-

pen te hebben in de krachtigfte termen des werelts,hoewel veeleRcchts-

geleerden oordeelden , dat zulke ongewoonlijke uitdrukkingen niet

gelden konden. Den Leezer zal deze Bulle in onze Verzameling vinden:

ondertufTchen zullen wy 'er hier den inhoud after neer ftellen. Men inhoudder

vertoonde voor eerft alle de redenen , welke de geldigheid der Difpen- Hendrik^
fatie van Julius de II. om ver (tieten ; en men wees aan, dat een dier- E0cht.

gelijke Difpenfatie ftrydig was tegen de wet Godts. Niettemin om de
Z;f' onKe

ftrafheid, die in deze termen was, te verzachten, voegde men 'er by, /-"^S^
immers als ze nietgegrond en was opgenoegzaameoorzaa^en. Hierna

I(J

doet men de Paus zegeen , dat , willende de Koningvan Enqeland veraeU
den voor ^jjn dienften , en voor zijn genegentheid tot de Heiliae Stoel , en

overwegende d'ongelfi^ken, waar door het Koningrijk van dezen Vorft (Te-

drukt zou worden , indien men de fucccjfie met vaft en/lelde , hy V nood-

zaaktelijk vond ^ na met de Kaadinaalcn daar over gefproken, en na de
gevoelens der Godtsgeleerden en der Canonijlengewoogen te hebben , . . .

. • . tot zijn Legaat afte vaardigen , op dat , by de Kardinaal van Jorh^
gevoegd zijnde^ zy, ofgezamentlijk, ofieder byzonder, tot de kennis van de

z.aakkonden treden ; dat , indien zy bevonden , dat de redenen , bygebracht
tegen de T)ifpenfatie

y
bo;;dig en geldig warenden dat er zelfs maar czn noedt

onder was , zyn Heiligheid hen de'macht zou geeven van de7e Difpen-
fatie te vernietigen

%
ah verkreegen zijnde door mifleidihg, en op een valfche

verkjaaring; dat hy hen ool^ machtgafom den partyen toe te fiaan elders

te hertrouwen , zonder dat dit tweede huwelijk^door appellen of protefla--

M 1 tien
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1528. tien verwaggeld kon worden ;
{tellende zjjn Heiligheid hen alle beiden tot

zjjn Stedehouders , met een volkomen gezang , en verbindende zich tot te

bevejiigen alles 'tgeen zy in dit proces gouden doen , en het vonnis , *t welk,

z,y vellen z.ouden, nimmermeer te herroepen; willende ook noch, datzjj

macht haddem om de Kinderen van het eerfle bed wettig te verklaaren , in-

dien x.y goede redenen vonden om het te doen ; verklaarende eindelijk , dat

de Bulle van hun Commijfie geldig z.ou zijn tot aan het eind van 't proces ,

dat hy die nooit zjou herroepen ; dat hy z,elfs deprocedure» niet en z»ouftut-

ten 1 dat alle brieven van herroeping , ofvan opschorting dez,er machtvee-

vingen , vangeene waarde 7ouden wezjen ; en dat de Legaaten aehouden

z,ouden z,ijn , niettegenflaande alles wafer oohjnocht komen voor te vrt.

len , wet hetproces voort te vaaren.

't Gewichrigft , 't geen wy uit deze Bulle komen trekken, is dat

de Koning niet t' cenemaal van zin fcheen te zijn , de Princes Maria

,

zijn Dochter, onwettig te verklaaren: want hy verzocht verlofom
haar wettig te doen erkennen , indien men't raadfaam oordeelde.

Dit aldus gefteld zijnde, zou men zeer fwaarlijkkonnenbefluiten, of,

toen hy deze clauful , daarwy affpreeken, in de Bulle deed lijven,

hy waarlijk dacht om ze uit te voeren, dan of zijn meening alleenlijk

was de Koningin te verzachten , en den Keizer in flaap te wiegen»

\ Geen hy eenige tijd daar na in het Parlement deed , verfterkt d' eerfte

gedachte : mogelijk ook dat het beleid van Katharina hem verbitterd

hebbende, hy zijn gramfchap op de Dochter van deze Koningin uit-

Bewy? Aat ftortte. De Koning van Vrankrijkfchreefover deze zaak krachtiglijk

rkd*
y

ht*"
aan °*e Paus > en Gardiner en Fox wierden met zijn brief belaaden.

fcheidingbe- Ter zelve tyd fchreef de Kardinaal aan den Protonataris KalTali een
herugde.

^ l ar)ge en dringende brief, uit de welke men ziet, gelijk wy alreedts

Vcr-ame- 8ezeg t hebben , dat hy ernftelijk arbeidde om d' echtfeheiding te ver-

Zin?
1

, No. haaften. Alles 't geen een ongerufte , ofbeangfte geeft, tot haar hulp

j-j. kan roepen, is in deze briefals verzameld. Volfey zegt 'er in; G,)dat

,,hy zijn woord aan de Koning gegeeven heeft; dat de Paus hem in

„ dezegelegentheid zou voldoen. Hy voegt'er by ; dat deze Vörft,

„getroffen door de wroegingen van zo lange tijd met Katharina ge-

„ leefd te hebben , en afkeerig van haar geworden zijnde, ter oorzaak

,,van eenige ongeneezelijke fwakheden , bellooten heeft haar nooit

„meer te bekennen ; dat indien de Paus altijd even onverzettelijk

„blijft, en niet als na zijn belangen luifterd, men genoodzaakt zal

;, zijn zelve een hulpmiddel te zoeken; en dat, wat hem belangt,

»hy
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,, hy zo weinig 'gevaars ziet in de believiog, welke Hendrik van hem 1528".

„verzoekt, dathy 'er al 't gevaar afop zijn eigen ziel neemt. 'kKan,

na deze redenen, niet begrypen, hoe Mylord Kerbert , die deze

brief in handen heeft gehad , geloofd kan hebben , dat de Kardinaal

d' echtfeheiding niet en behertigde. Maar vermoedelijk is dezen Heer
bedroogengeweeft: dooropenbaare inftru&ien , in de welken mende
Paus deed zeggen, dat den Kardinaal den auteur niet en was van de

raad , die de Koning in deze zaak gewikkeld had : en dezeinftructien wa-

ren beftemdtufTchen Hendriken zijn Minifter, om te beletten dat de

Kardinaalen van de Keizerlijke factie Volfey weigerden. Anderfins,

wat voorzichtigheid zou het van dezen Kardinaal geweeft hebben , een

geheim van dezen aart, 't geen niet miflen kon d' oorzaak van den

ondergang zijns auteurs te zijn , om dat het niet miiTen kon ter kennis

van Hendrik te komen , aan het papier te vertrouwen \

Gardiner en Fox vertrokken op den 1 o February na Romen ; en hun „

.

komft verhaafttedc zaaken , van de welken KalTali en Stafïlei (a) tot ^a '

,,

H
' owc open"

die tijd toe geftadig't befluit verzocht hadden. Door hun vlijt , en op y£art
hun aanhoudingen , noemde de Paus, in 't volle Confiiiorie van de sigen,

maand April, de Kardinaal Campeggius tot zijn Legaat in Engeland, No. 18.

en bekleedde hem , gelijk ook de Kardinaal van Jork, met de macht No.'ij.

Van vonnis te vellen wegens de geldigheid des Huwelijks, ingegaan

tuiTchen Hendrik en Katharina. Campeggius deed alles 't geen hy
kon, om zich t'ontflaan vaneen zo tedere laft aan te neemen. Zijn

'Legaatfchap van Romen behaagde hem veel beter ; cnhy wenfehte

deze poft niet te verlaaten , voor een bediening die hem dreigde met
degrarafchap des Keizers, of met de haat des Konings van Engeland.

Omzijn weigering t'onfchuldigen , bracht hy te berde , dat, dewijl

hy door de jicht geweldig geplaagd wierd, hy een zo lange reis niet

onderneemenkon. Maar Volfey bad hem, geen tijd meer te verlie-

zen, en zich te belaaden met alle de noodzakelijke machten, om het

vonnis, 't welk zy zouden ftrijken, onherroepelijk te rrnaken, en

om te beletten dat het proces in revifie genomen wierd.

Deze brief befchikt ons een geeftige treek van de Kardinaal, 't Klad

'er af is van de hand van een Sekretaris , maar op veifcheidene plaatfen

daar Volfey zelve veranderd. Den Sekretaris had met deze woorden
geëindigd : *'£ beloof my , dat alle z,aaken uitvallen z.ullen nt Cjodts

glorie : tot de voldoening des Konings , tot bet welvaren des Koningrijk* »

en tot onz.c eigene eer , ponder dat on^e gevnjfe daar doorgckwetftzj*

VoU



q6 Hiftorie der Reformatie

1 518. Volfey had deze acht laatfte woorden uitgefchrabt ; oordeelende mo-
gelijk , dat het belang der gewifle op Hechte lieden indruk moeft doen,

maar dat het een betrachting was , daar twe groote Kardinaalen zich

niet mee moeden bekomme'ren.

KaiTali wierd gepreezen over zijn naarftigheid ; en men belafte hem

,

met d'uiterfteiever aan de Paus te verzoeken, dat het Dekretaal in

de handen van Volfey gefteld mocht werden , welke beloofde, dat

niemand akHendrikhet zienzou; dat men het niet en zougebruiken

als om dezen Vorft weer hoop te geeven , en hem daar door te verplich-

ten zijn poogingen te verdubbelen , om de Paus en d' Apoftolifche

Stoel te dienen.

Briefvan Campeggius ondertuiTchen geen naarftigheid aanwendende , maan-
Volfey van de men hem aan tot zonder eeniguitftel te vertrekken, en een Vice-
" cn 23 Legaat in zijn plaats te ftellen : men aanbood hem zelfs paarden , geld,

eneentoerufting: men zei hem, zohy niet fpoediglijk en vertrok,

dat men geiooven zou , dat hy de zyde des Konings verlaaten , en

de belangen des Keizers omhelft had
,
gelijk het gerucht liep : en men

voegde daar by, dat, zo hy de vriendfehap van zijn Collega, of
d' eer dss Kerks, en de verwachting van een fchoone vergelding,

voor iets rekende, hy geen een oogenblik verliezen moeft. Hywas,
dan gedwongen te vertrekken ; maar hy kwam niet eer in Engeland >

als in de maand van October.

Gardiner en Fox konden de Paus zo ver niet brengen , dat hy hen de

Bulle, waar van zy hem'tbewerp terhand ftelden, vervaardigde;
De Paus maar hy vergunde hen een andere , welke, hoewel in minder uitge-

Delreual zochte termen vervangen , mogelijk geen minder kracht had. IndeBi-
aan Hendrik, bliotheek van den Heer Cotton is een Bulle over dit ontwerp, welke

men verfcheidene maaien gedrukt heeft , als een copy van de Dekreta-

le Bulle , waar mede Campeggius door de Paus belaaden wierd. Maar,

ziet An- mijns oordeels, is het eer een copy van de Bulle , welke de Paus, ge-

ti-Sande- duurende zijn gevangenis , te Romen tekende; en waar aan hy ver-

rus , My volgens de datum wel gegeeven kan hebben, die ze tegenwoordig

I f,

heeft , te weeten van den 1 7 December 1 jzj.en gegeeven t' Orvietto,
cr tr

' Wat 'er af zy, men zal in 't gevolg van dit verhaal zien, dat Cam-
peggius, met een Dekretaal voor Hendriks zaak , in Engeland

kwam.
Omtrent deze tijd vind ik d' eerfte blyken van Hendriks liefde voor

Anoa van Boelan. Ziet hier twe brieven van d' eigene hand dezes

Doch-
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Dochters, dieonsaanwyzcn, nietalleenlijk dat de Koning toenmaals 1^28.

voorgenomen had haar te trouwen» maar ook dat de Kardinaal van EerftefeKj-

het geheim was, endathy deel had aan het voorneemcn. Hoewel drito liefde

ze geen datum hebben , betuigt hun inhoud genoeefaam , dat ze ge- vo01
; 1

A "ni

fchreeven moeten geweeft zijn na net eind van de maand May, toen

menden Legaat verwachtte, en toen een befmettelijke ziekte, federt

weinige jaaren eerft in Engeland bekend , haar verwoeftingen daar

begon te doen. Zy geeven zo veel lichts aan onze Hiftorie, dat het

beter is de zelven hier ter plaatfe in te lijven, als ze in onze Verzame-

ling der openbaare Aften te ftellen. Alle beiden zijn ze aan den Kar-

dinaal gefehreeven,

M Y L O R D>

'k\ 7 Erzoek zeer ootmoedfalijk vergiffenis, over dat ik uw TweBrie*

y bezigheden met een Jlechte en kwalijk gejchreevene vanBoeian

briefdurfftooren. 't Is een uitwerking van d? blijdfchap , met
a '

de welke ik verftaan heb, dat gy in een volkomenegezondheid

zijt. 'k Zal nooit aflaaten van Godin mijngebeden te verzoeken

om uw behoudenis in een zogelukkige (laat ; en daar door zal ik

trachten my voor een gedeelte te kwijten van de verbintenijjen ,

welken ik aan u heb. 'kweet, wat moeitegy voor my hebt ge-

nomen y en dat gy u , ten dien inzichte, noch dag , nochnacht,

eenige ruft hebt gegeeven. Alzo ook , Mylord, beftaat alles ,

't geen ik 11 voor zo veel goedheden kan geeven , niet dan in u

meer te beminnen als iemand ter wereld , na de ferfoon des Ko-

nings. Gelijk mijn beleid deze verzekeringen noch nooit tegen-

fproken heeft , beloof ik my , dat het de zelven ook in 't toeko-

mende niet meer tegenfpreeken zal: Zelfs vley ik my daar mee ,

dat gy 'er van overtuigd zijt. JTyders , Mylord , 'k verlang

van u tijding van den Legaat te hooren ; want ik verzeker my ,

dat zegoedzal wezen , als ze my van u komt. 'k JVeet , datgy'er

zo zeer na verlangt als ik , en datgy 'er noch meer na verlan-

gen zoud, indien het mogelijk was : maar men moet verwachten,

N en
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1528. en niet aflaaten van te hoopen. ik ben , Mylordy met alléheden"

kelijke genegentheid.

Kantfchrift Degeeue 9 die tegenwoordig adnufchrijft , wil my geen rufi
«aHendrik,

geeven y ten zy ik eenige regelen aan haar briefgevoegd heb z

maar hoewelgy hier niet meer als een woordoftwee van my vind

verzoek ikude zelven ten goede te neemen. Enzy , enik> wy

wenfchen evenzeer u te zien ; en wy zijn verheugd\ dat gy de

woede des pefls gelukkiglijk ontkomen zijt. 'k Twijfel niet , of
haar kwaadaardigheid zal over wezen , inzonderheid voor de

geenen die regelmaatiglijk leeven , gelijk ik geloofdat gy doet.

IVyzijnmoeyelijk, dat wy noch niet en hooren, dat de Legaat

in Frankrijk gekomen is ; maar wy hoopen door uw zorgen , en

door uw naarjligheid , geholpen door Godts zegen , welhaafl uit

de bekommering tegeraaken. Dat 's 't alles 't geen ik u voor te-

genwoordig zal zeggen , dan dat ik u zo veel voorfpoedts enge-

zondheidts toewenfeh , als degeene , die deze Briefgefchreeven

heeft , u toewenfehen kan.

Uw goede Koning 9 en Vriend >

HENDRIK.

Uw onderdaanigfte Dienares,

ANNA van BOELAN.

An-
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Andere Brief van ANNA van BOE LAN
aan V O L S E Y.

M Y L O R D,

'k 1 XÉb d' uiterfte verbintenis aan u , wegens d' eer die gy
\mygedaan hebt , en met my tijding van u te doen weeten,

en met my een zofchoonenzo koftelijk gefchenk teftuuren , als

hetgeen is 't welk ik zo even van u heb ontfangen. Wat erkente-

nis ik ook voor uw goedheden hebbe , zy kan nietgroot genoeg

wezen : en ten anderen , 'k zou , zonder u , myn voordeel niet

weeten te doen by het geen , 't welkgy voor my doet. Alle de

voldoening , welke ik tot noch toe heb , ben ik voor een gedeel-

te aan u verfchuldigd ; en daar door vindik my verplicht omu y

tta den Koning , meer als iemand ter wereldte beminnen, 'k Bid

u , te gelooven , dat nimmermeer iets bekwaam zal zijn om myy

ten dezen opzichte , van gevoelen te doen veranderen ; en dat

ik , zo lang als ik zal leeven ; trachten zal u dienften te doen ,

geëvenaardnauw weldaaden. Wat belangt de gevaarenen de

bekommering , daar de befmettelijke ziekte u in gebracht heeft,

ik dank God, dathy detweperfoonen, voor welker behoudenis

ik zo menigmaalgebeden heb , te weeten den Koning en u , heeft

gefpaard. Wyders twijfel ik niet , ofgy zijt alle beiden be-

houden om de groote voorneemens
?
welke aan God alleen be-

kend zijn. 'k Wenfch uit al mijn hert , de komft des Legaat

s

te verjlaan : want zo 't het welbehagen van den Alderhoog-

fte is , dat deze zaak geëindigd worde , verzoek ik 'er hem in

mijn gebeden een fpoedig befluit af. 't Is als dan , Mylord

,

indien mijn hoop my niet en bedrifgt , dat ik my in ftaat zal

zien om d'ongemeene moeiten }
welken gy voor my doet , t' erken-

nen, 'k Bidity tot die tijd toe , de goede wil aan te neemen,

in deplaats van de werken , en in de plaats van de macht ,

N 2 dien

1528.
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1528. dien ik niet als door u kan krijgen, 'k Smeek God gejladig om

uw voorjpoed, en om uw lehoudenis in dezejtaat vangroot-

heid , daargy tegenwoordig in zijt ; en ik ben, Mylord, met

allerhande mogelijke erkentenis.

Uw onderdaanigfte en gehoorzaamde Dienares

,

Anna van B o e l a n.

Voïieys
Fon.iatien

voltrokken.

Voornee-
xrteri v.-n ar

etere Kloo-
fters te ver<

piciigca
:

De Kardinaal alstoen zijn fondatien, of (lichtingen , van Oxford
en Ipswich voltrokken hebbende , en bevindende dat ze zeer aan-

genaam waren , zo aan den Koning , als aan de gantfche Geeftelijkheid,

befloot het daar niet by te laaten , maar ook andere Kloofters te ver-

nietigen, nieuwe Bifdommen op te rechten, en Abdyen in Hoofd-
kerken te verkeeren. Dit alles wierd voorgefteld in't Collegie der Kar-

dinaalen, die'er't voorneemen afgoed keurden, gelijk men ziet uit

een briefvan KafTali , van den 3 o O&ober. Volfey verzocht ook noch

macht om alle de Kloofters van Engeland te bezichtigen ; en op den 4.

November vervaardigde de Paus 'er hem de Bulle af: maar ze is van

een zo kwaade hand, dat ik 'er nooit drie woorden na malkander af

heb konnen leezenj en hoewel ik te raad gegaan heb met perfoonen,

gewent tot alderhande fchriften , is het onmogelijk geweeft met dit te

recht te raaken. Wat 'er af zy , wy zien uit de brief van KafTali , dat

de Paus deze Bulle niet toe en ftond , als meteen groote weerzin

:

want toen Gardiner hem nettelijk gezegt had , dat de vernietiging,

welke men van hem verzocht, noodzaakelijk was, en dat men ze

doenmoeft, zat de Paus een wijl lang te mymeren , durvende mo-
gelijkde Monniken niet op nieuws verbitteren. Niettemin, gelijk

hy veel grooter fwaarigheid vond in den Koning, wegens zijn Echt-

fcheiding, te voldoen, wilde hy hem verzachten, door een geheele

believing in alle andere dingen. De twe Legaaten hadden dan een vol-

komene macht, om de ftaat der Kloofters t'ondervorfchen, degee-

nen , welken zy onnut ofverdurven zouden oordeelen , te vernieti-

gen, en ze in Bifdommen, ofin Hoofdkerken , te veranderen.

Terwijl deze dingen gefchieddea , liet Katharina niets achter wege,
om haar twe Neeven , te weeten den Keizer en den Broeder van dezen

Voift, te verplichten tot haar te befchermen» Zy klaagde aan hen

over
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over het beleid des Konings , en noch meer over dat des Kardinaals > 1528.

gaf hen bericht van alle de fwaarigheden, welken men tegen de Bulle

maakte; en verzocht hun byftand, en hun raad , in de zaak die zy

by den Paus had. Zy ontfingen met blijdfehap deze gelegenthcid vnn De Keizct

den Koning Hendrik te belemmeren, en rieden Katharina, nimmer-
^atïaVin?

meer te bewilligen in zich in een Kloofter tcbegeeven, ennietvart

haar recht af te wyken. Zy ontboodenhaar noch, dat zy vermogen

genoeg te Romen hadden , om 'er haar zaak goed te maaken ; en dat,

ten argften genomen , indien men tot het uiterft kwam, zy altijd de

belangen van haar Dochter wel zouden weeten te handhaaven. In der

daad, terwijl zy door hun Agenten krachtiglijk by den Paus arbeidden,

gingen zy te raad met de Canoniften , over de kracht der nietigheden

welken men in de Difpenfatie van Julius de II. aanmerkte ; en zy

vonden, ofverzierden een Brevet, 't geen'eralle de gebreken af ver-
Vet

ie

r̂ e

B

n
r

£l

goedde. In de vooreden van dit Brevet ltaat ; dat Hendrik en Kathari- Hsmiriks

na wenfehten tefamen te trouwen, ter oorzaak dat de vrede anderfins, bonden 'of

volgens alle fchijn , tulTchen de twe Koningen niet gehouden ftond verzierdin

te worden; dat zy om deze betrachting, en om rerfcheidene ande-» P
47J**L,--

ren , zijn Heiligheidts Dilpenfatie verzochten. Deze Difpenlatie yer -rame .

word hen tocgeftaan in het ligchaam van het Brevet, in dato den 2 6 Ung,

December 1503. De Spanjaarden , hier op gegrond , dreeven, dat No. 21.

de Bulle om zeer goede redenen vergund was, dewijl het bleek, dat

het huwelijk verzocht was geworden, om een vredebreuk tulTchen

Hendrik de VII. en hun Koning te vermijden. Zy voegden 'er by , dat

men noch andere redenen te berde had gebracht , welke niet en lieten

plaats gehad te hebben, hoewel ze in het Brevet niet uitgedrukt en

waren. Maar men vond in dit Brevet een clauful , óit kort daar na (lag

voegde; dat is , dat d' eerfte Bulle behelfde , dat het huwelijk van

Katharina met Arthus mogelijk, voltrokken had ge weeft : in plaats dat

het woord mogelijk in het Brevet vergeeten was , alwaar de Paus rond
uit zei, dat dit huwelijk voltrokken had geweeft. Hoewel Hendriks
Advokaaten geloofden , dat dit Brevet verzierd was, deedenzy, toea
men 't in twijfel trok, of het huwelijk van Arthus en Katharina vol-

trokken geweeft had , een zo gunftige omftandigheid gelden , en dron-
gen 'er geweldig op. Men zei toen, dat de Spanjaarden , wel ziende

dat men eindelijk die voltrekking van dit huwelijk bewijzen zou , zel-

ve dit artijkel buiten betwifting hadden willen (tellen, om te betoo-
n#n, dat de Prins een zo gewichtige zaak wei geweeten had, en daj

N i by
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1528. hy 'er echter overheen had geflapt : en het werk op deze voet zijnde,

rekenden zy, dat'ernoch maar een ftuktebeflechten viel, teweeten,
of de Paus recht had gehad om in een diergelijk geval difpenfatie te

geeven. Nu, zy vleiden zich , met reden genoeg, dat het Hof van
Romen voor hen zou wezen , in d'ondervorfching van een punt

,

.weikers uïtflag 't gezag van de Roomfche Stoel beveiligen , ofver wag-
gelen zou , na dat ze voor oftegen hen zou zijn.

Bewijs (lat
Wat 'cr a^ ZY * men nad krachtige redenen om dit Brevet voor een

dit Brevet verzierd (tuk te houden. Voor eerfl: , vond men het niet onder d'open-

v-

aï#

c

baareActen, noch in Engeland, noch in Spanjen. De Spanjaarden

zeiden alleenlijk, dat zy 't gevonden hadden onder de papieren van
Don de Pucbla, die, tentydevan Katharinas huwelijk , hun Gezant
in Engeland was. Hier antwoordde men op, dat, indien hun Gezant
alleen het had gehad , dit Brevet noodzaakelijk moeft vernietigd ge-

weeft zijn ; vermits het anderfins in de handen der twe partyen gefteld

zou zijn geworden: of liever, dat het na het huwelijk verzierd was.

Ten twede , waren de meefte naamen zeer kwalijk gefchreeven,

't geen voet gaf om te gelooven, dat Spanjaarden 't onlangs opge-

fteld hadden , endatzy zich niet hadden konnen beletten m<fflagen te

begaan , met verfcheidene naamen , die hen onbekend waren , te

fchryven. Een andere aanmerking ftyfde dit vermoeden, teweeten,

dat Sigifmond , die ten tyde van de gepretendeerde vervaardiging des

Brevets 't Sekretarisampt bekleedde, niet gewoon en was diergelijke

fouten te begaan, gelijk men zien kan in de gefchriften van het zelve

PaufTchap, zijnde hy daarentegen zeer naauwkeurig in zijn dingen.

Een darde omftandigheid was noch overtuigender als de twe eerften
;

dat is , dat het Brevet gedateert was den 2 6 Decembe r 1^03. dat 's te

zeggen, dezelve dag, 't zelve jaar, alsdeBulIe. Nu, wie kan zich

inbeelden, dat een Paus opeen zelve dag, over de zelve zaak, twe
autentijkeinftrumenten vervaardigt, in de welken zulke groote ver-

fchillen zijn ? Ten anderen heeft het Roomfche Hofeen byzonder ge-

bruik in de datum der expeditien, ofgefchriften. In alle haar Brevet-

ten begint zy 't jaar op Kerfdag ,• en in haar Bullen op Marienboodfchap:

invoegen dat een Brevet , gedateerd den 2 6 December 1503. volgens

onze manier van rekenen van het jaar 1 501 is. Dit Brevet is dan baar-

blykelijk verzierd : want Julius de II. die het vergund moet hebben ,

was toen ter tyd noch geen Paus ; en d' onderhandeling van 't huwe-
lijk was noch zo zeer niet gevoorderd, dat men zo haaft een Brevet

van
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yandoenhad. Maar laat ons eens (tellen, dat het niet valfch geweeft 1528,

zy , 20 had het echter niet meer krachts als de Bulle ; en men deed dier-

gelijke tegenwerpingen tegen de geldigheiJ van allejbeiden. Ih alle

beiden , by voorbeeld, zei de Paus, dat de Koning difpcnfatie ver-

zocht , om een vredebreukte vermydcn : nu, dit niet waar zijnde,

konden het Brevet en de Bulle geen ftant meer houden. De Paus voeg-

de 'er by, dat het huwelijk van den Prins Arthus en Katharina vol-

trokken had geweeft; en de Princes ontkende het rond uit. Aldus

dan 't geen men uit haar naam zei , door haar zelve geloogchend zijn-

de , kon het Brevet, hoewel andeiiins voor goed en oprecht erkend,

niet geldig wezen. De Koning trok voordeel uit de moeite, welke de

Spanjaarden zich aandeeden, om de geldigheid van dit Brevet vaft te

fttllen
;
enmenzeiopentlijkuit , dewijl zy aldus toevlucht tot de lift

namen, dat ze gewilTdijk van de fwakheid hunner zaak, en van de

machteloosheid der Bulle , overtuigd waren.

Campcggius, die over zo veel maanden verwacht was, kwamein- Camptg-

delijk te Londen, daar men hem met de gewoonlijke plechtigheden ionjen"'

'

C

onifing. In zijn eerfte gehoor prees hy Hendrik ten hoogften , en gaf

hem de prachtige tytel van Verlofler des Paus, en der ftad Romen:
maar in een by zondere conferentie, weikehy met hem had, endaar

Volfey by was , poogde hy hem van d'echtfcheiding af te wenden.

De Vorft het kwaad vindende, dat men eendiergelijke voorftelling

deed , klaagde dat de Paus hem geen woord en hield , en dat men hem
een Legaat (tuurde , om zijn huwelijk, ver van het nietig te verklaa-

ren , te beveftigen. Campcggius, om hem te (lillen, toonde hem het ,

H
>;
toont

Dekretaal , daar de Paus hem mee belaaden had , en gaf hem daar door een D«kre-

te kennen, dat, hoewel de Paus wenfehte deze eroote zaak dooreen taa1 voo
F

111. • — j. j • 1 • j- 1 . zymaak:
gelukkige verzoening geëindigd te zien, hy, indien deze verzoening

niet mogelijk was , zich van zijn belofte kweet. Aldus kwam de Ko-
ning te weeten , dat de Legaat volle macht had om hem te voldoen.

Niettemin kon hy nooit verwerven , dat de Bulle in zijn handen ge- doch wil Ke&

fteldwierd, zelfs niet voor een eenigoogen blik. Campeggius wilde ze
aar

}

Iliem3na:11. <
° P r DO anders toa.

ookalzo weinig aan den Kardinaal van Jork vertrouwen. Hy zei , dat oen.

ze alleenlijk op die voorwaarde vergund was; dat Gardiner en KafTali

zich daar mee vernoegd hadden, dat ze vervaardigd wierd, en dat men
ze door hem in Engeland zond, om den Koning te toonen , tot hoc
ver de Paus welgeneigd was-, wydtrs , dat hy niet boven zijn order*

kon gaan, Dit beleid mishaagde den Koning t doch Campeggius deed

hem;
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1523. hem beter hoop opvatten, toen hy hem zei , dat hy laft had om de

Koningin , uit den naam van den Paus, te fpreeken , en te trachten haar

te beweegen tot in een Kloofter te gaan, en de gelofte te doen; maar
toen hy deze Vorftin dit voorftelde, antwoordde zy zediglijk, dat

zyover zich zelve niet kon fchikken, zonder het goed vinden van

haarNceven.

Ziet ante Volfey liet niets achterwege, o;n te verkrygen, dat de Bulle van

Verlamt- Campeggius aan eenige Leden van den Raad van Staat deelachtig ge-

ling , No- maakt wierd ; en hy belaftte de Kaflalis , den Paus 'er over te fpreeken.

22. en 23. DeProtonataris gingterftondklaagen ,' dat Campeggius den Koning

geraadenhad, niet meer op d' echtfcheidingte denken; dathyd'in-

ftructie van 't proces noch niet wilde aanvangen ; en dat hy weigerde

de Bulle in handen van zijn Collega te ftellen. Klement antwoordde

daarop: („) dat Campeggius, met aan Hendrik te raaden , niet meer

„ op d' echtfcheiding te denken , niet anders als zijn orders gevolgd

,,had : dat, indien hy de proceduren vertraagde , hy tegen deze

„zelve orders deed; dewyl hy, als 't hem maar beliefde, 't proces

„ kon aanvangen , en voortzetten : en wat de Bulle belangde , dat hy

,, zeer wel deed met die aan niemand te toonen. De Paus voegde 'er

„ meteengroote yver by : dat Volfey zelve betuigd had, dat ze van

,, niemand, als van zijn Meefter en van hem
,
gezien zou worden; en

„ dat hy ze alleenlijk verzocht, omeenltorm, daar hy door gedreigd

„ wierd , te ftillen. 't Is ook daarom , hervattede den Heiligen Vader ,

„dat ik aan den Legaat laft gegeeven heb om ze te. verbranden , zo

„ haaft als Hendrik en Volfey ze gezien zullen hebben : 'kwenfchteuit

„al mijn hert, dat ik ze nooit toegeftaan had : 'k wilde zelfs wel een

,, van mijn vingeren geeven , datikze weer terug kon trekken : en ik

„kandemifllag, welke ik begaan heb, niet genoeg beklaagenï Men
„ heeft my deze Bulle ontrukt ; en tegenwoordig zou men ze wel ge-

„ meen willen maaken: maar men kan zich wel verzekeren, dat ik

„ nimmermeer zal bewilligen in een zaak, welke ongetwyfeld mijn

,, ondergang zou veroorzaaken. De Protonataris vertoonde hem : hoe

„ doodelijk de gevolgen van dit befluit zouden wezen : dat de Koning

,, en het Koningrijk van Engeland voor de Paufen verlooren zouden

„zijn, Hendrik wanhoopig , Volfey ontgunftigd , de Kaflalis in

„het zelve lot gewikkeld : dat aan d'andere kant, de Kettery in En-

,, geland wortels zou fchieten, en dat men groote moeite zou hebben

„ om z 'er weer uit te rukken: dathet middel om alle d^zc ongeluk-

ken
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„ ken te voorkomen was , een weinfgje meer beiievings voor Hendrik 1528*

„te hebben, en toe te ftaan dat de Bulle deelachtig gemaakt wierd

„aan ecnige weinige Raadtsheeren vandezen Vorft , welke het ge-

„ heim bewaaren zouden. Maar de Paus viel Kaiïali in zijn redenen ,

„ en betuigde hem met alle de tekenen van een uitfteekende droefheid,

„dat, hebbende zijn woord aan Hendrik gehouden, hy niets doen

„zou 't geen de gerechtigheid, noch zijn gewitte , kwetfte : dathy

>, 't vonnis der Legaaten zou beveiligen : dat Campeggius geen orders

„ van hem gehad had om de zaak fleepende te houden : dat hy hem
„ alleenlijk had belaft , hem rekenfehap te doen van 't geen 'er om zou

„ gaan : dat hy wy ders niet verantwoordelijk was voor d'ongelukken,

,, welken deze zaak zou konnen voortbrengen: en dat , indien Hen-

„ drik , na de Kerk en de Religie verdedigd te hebben , d'eene en d'an-

„ dere verdelgen wilde , hy het tot zijn fchande, en tot zijn ongeluk,

„zou onderneemen. De Protonotaris doordrong eindelijk tot in de

grond van deze wederftand; en hy bemerkte, dat de Paus met den

Keizer in verdrag was : maar de Paus verzekerde hem , dathy zich

geenllns verbonden had , voor zo veel d'echtfcheiding belangde.

Klement gingoverdeze zaak te raad metden Kardinaal der vier Ge-

kroonden , en den Kardinaal Simonet , zonder hen te fpreeken van de

Bulle , daar hy Campeggius mee belaft had. Hy had ze ook gegeeven

buiten weeten van 't Collegie , en zelfs zonder ze te doen regiftreeren.

't Advijs dezer Kardinaalen was , dat men het proces in Engeland kon

aanvangen, zonder nieuwe macht van Romen te verwachten. Maar
de Kardinaalen van de Keizerlijke party beftreeden dit befluit , en be-

geerden , dat de Paus den twe Legaaten zou verbieden , d'inftructie

van dit proces te vervolgen , en dat hy de zaak aan zich zou beroepen.

Ter zelve tyd klaagde de Paus, over dat de Koningen van Vrankrijk

en van Engeland hun vlijt niet hadden aangewend , omCervienen
Ravenne , plaatfen welken de Venetiaanen op hem veroverd hadden ,

en die , volgens het verdrag , hem wedergegeeven moeften worden

,

zohaaft als de Legaat na Engeland vertrokken zou zijn, aan hem te

doen wedergceven. Nu kon hy zich niet inbeelden, dat de Venetiaa-

nen hem deze twe plaatfen zouden durven onthouden , indien de

twe Koningen de wedergeeving 'er ernftclijk afaandrongen. Om de

moey elijkheid , welke deze zaak hem baarde , te verdryven, gaf Kafla-

li hem 't woord , dat deze twe plaatfen aan hem wedergegeeven zou-

den worden.

O Niet
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1528. Niettemin wilde de Paus gcenfins van zijn voorneemen afftaan , ter

zaake van de Bulle , welke men begeerde dat hy aan eenigeRaadts-

heeren van Hendrik deelachtig deed maaken. Hy kon zich niet inbeel-

den, dat men deze Bulle zo ernftelijk van hem verzocht, alleenlijk

uit een bloote nieuwsgierigheid, ofom 'er in 't gevolg van 't proces

verklaaringen uit te trekken : want de Koning en de Kardinaal wiften

genoegfaam, wat de Bulle inhield. Men wilde hem dan de handen
binden ; maar hy was al te gaauw om zich alzo te laaten bedriegen^

vandenPaus Oordeelende echter, dat Hendrik en Volfey zeer kwalijk over hem
na Engeland voldaan waren , ftuurde hy Francefco Campana na Engeland, om
ö

Z/'e/ow-e.
de vermoedens, welken men daar opgevat kon hebben, teverdryvenr

Vcr^ame- en om den Koning, en zijn Minifters, met nieuwe hoopte voeden.

ling , N°. Deze Francefco Campana was Edelman van zijn Kamer.
2 4- Campeggius vond ondertuflehen voorwendingen genoeg, om de

proceduren te vertraagen. Hy hield het Hof van Engeland op tuil,,

door nieuwe en fubtyle voorftellingen , welken hy fcheen te doen om
Nieuwe

. het vonnis van 't proces te verlichten. Hier op wierden de Ridder

mét
1

nieuwe Francois Brian , en Pieter van Vannes , des Konings Sekretaris voor
openingen de Latijnfche taal , in't begin van December, na Romen gezonden.

jonden? Hun voornaamfte laft was , in alle de Gemeene Schriften te zoeken het

Brevet , daar de Spanjaarden zo veel fpooks mee maakten. Zy hadden

ook noch verfcheidene voorftellingen aan 't Roomfche Hof te doen:

voor eerft , gefield zwijnde dat de Koningin in een Kloofier ging , te weeten

of de Paus difpenfatie tot een nieuw huwelijk^aan den Koning z,ougeeven :

ofwel, gefield zwijnde dat de Koningin niet in een Kloofter veildegaan ,

ten ware de Koning daar infgelijkj in ging , te weeten of de Taus
den Koning van z,ijn geloften z*ou ontflaan : ofeindelijk indien de Ko-
ningin rond uit weigerde in een Kloofier tegaan , te weeten of de Paus

den Koning zjou willen toefiaan twe vrouwen te hebben ; 't geen onder d'ou-

de Wet in gebruikjvas , gelijk het bleek uit de voorbeelden , die men daar

af te berde bracht. Deze nieuwe Minifters moeften aan 't Roomfche
Hofvertoonen , dat, dewijl hun Meefter zijn fchatkiften , ten dienft

van de Heilige Stoel , uitgeput had , hy verwachtte , dat hem de fchat-

kiften des Kerks geopend zouden worden, en dat men hem daar een

genoegfaam gedeelte aftoe zou tellen , om zijn fchaden te vergoeden.

Pieter van Vannes had in 't byzonder laft, om te kennen tegeeven ,

maar gelijk of 't alleenlijk van hem kwam, dat, zo de Paus , of

uit belang, of uit vrees, altijd aan des Keizers zijde overhellende ,

noch
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noch geftadig harde bolde in de redelijke zaaken , welken men van hem 1 5-28.

verzocht, niette willen toeftaan , de Koning zich we];zoukonncn lieton^e

verwyderen van de gehoorzaamheid, dien hy al zijn leeven voorde Vef\*mi-

Heilige Stoel betuigd had \ en dat , zo deze Vorft zijn oude God- ;M
.?

is,'°-

vrugt'gheid voor de Paufen eenmaal verloor, eenigen zijner Bondge-

nooten zijn voorbeeld omhelzen, en hun Staaten aan de macht van

Jefus ChriftusStadthouders onttrekken zouden. En om den Paus te Een Lijf-

verzekeren, aanbood men hem niet alleenlijk een Garde ofLijfwacht waclltv -"'

1 nijiir iin *coo mannen
yan twe duizend mannen : maar men ltelde ook zelrs een byeenkomft aan den Paus

voor , van hem , van Karel , van Francois , en van eenige andere Vor- '

*aDsebood^

den , in de welke Volfey uit de naam van den Koning , zijn Meeftcr

,

zou verfchijnen , zo haaft als de Paus 'er de plaats toegefteld zou heb-

ben , 't zy dat het was t'Avignon, te Nice, ofin Savoyen. Maar Kle-

ment was van geen aart om zich al te diep met eenigen Vorft in te wik-

kelen : hy wilde zich liever door zich zelve handhaaven , wel weetende,

dat Gardes , ten kofte van wat Koning het ook zy , te hebben , is zich

flaafmaaken; en gelijk een lange gevangenis hem van de dienftbaar-

heid had doen walgen , wilde hy zich vooreen nieuw ongeval van de

zelve foort niet bloot (lellen. Ten anderen zou deze Garde niet ge-

noeg geweeft hebben , om hem tegen Karel te verdedigen •, maar wel

om jaloczy aan dezen Vorft te baaren. Eindelijk, \ was hem zo kwa-
lijk gelukt, zich met den Keizer over hoop te hebben geworpen, dat

hy vaftelijk bellooten had hem niet meer te vertoornen» De Koningen

van Vrankrijk en van Engeland voedden dezen Paus met hoop , zonder

echter iets voor hem te doen : in tegendeel hadden zy hem alle beiden

in de nood verlegen gelaaten. Ten anderen, gelijk Hendrik den oor-

log niet en voerde tegen Karel , ftond geheel Italien onder de macht

van dezen Keizer, 't Veiligft en 't voordeeligft voor Klement was dan , Klement

de vriendfehap van den eenigen Vorft , dien hy bekwaam zag om hem
^
cüüit z

j5
h

.

t' ontruften , aan te zoeken. In deze gedachte ontzag hy Engeland niec 2 ér te voe-

meer, dan als 'er van noden wasom zijn voorwaarden of conditien sen *

voordeeliger te maaken.

By deze voegden zich noch andere betrachtingen. Hy vreefde den

Lutherfchen vat te geeven op het gezag der Paufen , indien hy de

Difpenfatie van Julius de II. vernietigde. De Kardinaal Keurvorft van

Ments had hem verwittigd , dat hy wel acht zou geeven wat hy in de-

ze tedere gelegentheid deed : dat, zo Hendriks huwelijk verbroken

wierd, de Ketters van Duitfchland 'er het grootfte voordeel uit zou-

O z den



io8 Hiftoric der Reformatie

1528. den trekken, 't geen hun Se&e federt haar geboorte noch had gehad.

De Keizer dreigdeden Paus ter zelve tijd , en deed tot hem zeggen
;

dat hy een algemeen Concilie zou vergaderen ; dat hy in het zelve zou

doen examineren alles 't geen tegen de geldigheid des Huwelijks van

Hendrik en Katharinauitgefproken zou wezen ; en dat, indien Kle-

mentde Canons overtreden had, men tegen hem, volgens de ftreng*

heid der zelve Canons, zou procederen. De Keizerfchen feilden inzon-

derheid niet hem te doen gedenken , dat hy een Baftaart , en by gevolg

van het Pauflchop uitgeüooten was,en dat men hem afzou zetten. Ver-

'fchriktdoor zo veel dreigementen, enbeevendeop het gezicht van zo

veel gevaaren , kon hem niets ontrukken aan deze vrees, die hem aan-

geboren was , en dien het herdenken van zijn gevangenisnoch krach-

tiger maakte. Hy koos dan terftond zijde, mette befluitenindezaak,

om de welke d'Engelfchen by hem aanhielden, niet verder te treden.

Niettemin, gelijk zijn maxime was, geftadig te belooven , en alle

zijn beloften meteeden te verzeilen, hoewel hy in der daad niet min-

der en dacht als zijn woord te houden , ftuurde hy Campana in Enge-

land , met geloofsbrieven, houdende aan den Kardinaal. Aldus ein-

digde het jaar 1528. geduurende het welk Hendrik zich, in onnutte

onderhandelingen aan het Roomfche Hof, van geld uitputtede : en

gewiffelijk, indien hy hetgeen, 't welk hyuttfehoot om Klementen
zijnMiniftersopdehand te krygen, aan goede krygsbereidfelen he-

fteed had , hy zou een machtige verwydering in Vlaanderen gemaakt,

en Karel zo veel werks hebben gegeeven, datdePaus, daar door ver-

zekerd
,
gemakkelijk toegeftaan zou hebben 't geen men niet van hem

verwerven kon: zozeer had de vrees van des Keizers wapenen zijn

t
geeft ingenomen.

ic2q
' In 't begin des jaars 1529. fchreefKafTali aan Volfey; datKlement

met den Keizer handelde ; dat hy zelfs een keer in Spanjen meende
te doen ; en dat , het befluit genomen hebbende van onbekend

derwaarts te trekken, onderden ty tel van flecht Legaat , hy dezen

Kardinaal verzocht , hem in de zelve hoedanigheid te verzeilen.

d „m8 Men verftond kort daar na, door het middel van Salviati, Gunfteling
:

l<tnuarv. des Paus, maar omgekocht door d'EngelfcheMinifters, datKlement

den Keizer nooit zo zeer gevreefd had, als hy hem vreefde federt de

dreigementen , welken hy hem had gedaan , om hem de macht, gege-

ven aan Campeggius en aan Volfey , te doen herroepen : maar dat hy
eindelijk , berouw hebbende over het vergunnen van de Bulle, en

zich
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zich aanmerkende als een man die ontwyfelljk verlooren was, voor- 1529.

genomen had alles aan des Keizers vernoeging op t' offeren, enhee

vonnis der twe G ezantcn nimmermeer te bekrachtigen.

EenExprefleof Bode , dien Kallali met deze tyding na Engeland

zond, trefte te Parys Knight en Bennet aan, die na Romen gingen,

en verwittigde hen wegens 't onderwerp van zijn reis. Hy voegde 'er

by , dat allede vrienden, welken Hendrik te Romen had , hem rie-

den , zich met alle geweld tegen den Keizer te ftellen ; dewy 1 dit , vol-

gens hun gevoelen, het eenigfte middel was, om, voor zo veei

d' echtfeheiding betref te , tot zijn oogmerk te geraaken. Zy, geloo-

vendedat men hen op dit bericht herroepen zou, vervolgden hun

tocht, doch met kleine dagreizen.

Ondertulïchen deed de Paus , de geveinfdheid , en te Romen , en ia

Engeland , haar rol fpeelen. Toen de Ridder Brian, en Pieter van

Vannes, te Bolonjen kwamen, wasdeProtonotarisKaflaliind'uiter-

ile verbaafdheid over te verftaan , dat de proceduren te Londen noch

niet geëindigd waren , dewyl den Legaaten gantfeh geen macht ont-

brak, en dat de Paus gereed was om hun vonnis te bekrachtigen. En
hiej

- op maakte de Protonotaris hen bekend , dat Klement een groot

onderfcheidftelde, tuiTchen zelve vonnis te vellen, en het gewijfde

zijner Legaaten te beveftigen. Indien hy zelve de Bulle tot d' echt-

feheiding gaf, viel de gramfchap der geenen, die 'er kwalijk over

vernoegd zouden zijn , noodzaakelijkophem; en ais ereen Concilie

vergaderd kwam te worden , kan hy om dezeeene zaak daar in wor-
den afgezet. Ten anderen, ineen tijd van fcheuring en van verdeeld-

heid , de Heilige Stoel bloot te ftellen voor aldus , tuffchen hem en den
Paus, die men verkiezen zou , verfcheurd te worden , was de gant-

fche Kerk , en de gantfche Geeftelijke Staat , in het uiterft gevaar wer-

pen ; maar in een bloote bekrachtiging van het vonnis zijner Legaaten

liep hy deze gevaaren niet.

Terzelve tijd mifleidde Kampana , dien hy na Engeland had doen r n
vertrekken, om Campeggius te verplichten tot de Bulle te verbran- heid des

den, Hendriken Volfc-y zodar.ig, datzy, verblind door zijn betui- *

gingen , FrancoisBrian en Vannes beftrafien , over dat deze twe Agen-
ten zich niet voorden Kardinaal Angelus , Generaal der Obfervantie in

Spanjen, te Romen vervoegd hadden. In deze brief maakt Volfey hen r> Brief
bekend, dat Knight herroepen , en Gardiner in zijn plaats gezonden is van den

is: en hy ontbied aan Knight, die niet verder als Lionstrok, dat, 15'faw.

O 3 na
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1529. na de verzekeringen , welken Campana van de goede wil des Paus had

gegeeven , . men niets meer behoefje te vreezen. Deze verzekeringen

waren: („) dat Klement voor Hendrik doen zou, niet alleenlijk 't geen

,,de wetten en de gerechtigheid zouden bekrachtigen , maar ook al-

,,les 't geen in d'uitftrekking der Apoftolifche macht zou wezen:

„dat, hoewel de Paus over drie zaaken ontroerd was , over de beroe-

,, ping van een Concilie, over de Komft des Keizers in Italien, en

j, over 't verlies zijner twefteden, welken men aanbood aan hem we-

dder te doen geeven, indien hy zich voor Katharina verklaarde, hy

„zich echter van al zijn macht zou dienen, om Hendrik te voldoen:

, , dat hy zelfs zodanig een erkentenis voor de dienften van dezen Vorft,

„en zulk een achting voor hem had, dat, indien hy, met S. Pieters

„Stoel teverlaaten, hem een goede dienft kon doen, hy'eruit al

„ zijn hert van zou afftaan : en dat aldus de twe Legaaten hun zittin-

,,gen, en hun proceduren , moeften vervolgen.

Hier op had Knight order gehad , om zich op 't fpoedigft te Romen
te vervoegen; de zaak van de Garde, welke men den Paus had aange-

booden , te voleindigen ; hem te bedanken voor zijn goede meenin-

gen ; te trachten hem geruft te ftellen; en hem ten dezen einde te ver-

toonen , dat hy de beroeping van een Concilie geenlins moeft vree-

zen , vermits een Concilie niet wettiglijk vergaderd kon worden , als

door den Paus, en met toeftemming der Koningen van Engeland en

van Vrankrijk ; wyders dat , zo 'er BilTchoppen door de Kaïdinaalen

van des Keizers party beroepen wierden, men hen niet behoefde te

fchroomen; dat, wat zijn fteden belangde, dezelven aan hem we-
dergegeeven zouden werden, in plaats dat, indien hy ze van des Kei-

zers hand ontfig , hy ze op den eerften dag zou kunnen verliezen ; maar

dat men , om meerder zekerheid , een goed verbond tuiïchen den Paus

en de twe Koningen moefl: oprechten. Met dit inzicht verzocht men
Klement, zich te Nice te vervoegen. En gelijk hy den Koning, inge-

val de Koningin niet in een Kloolrer girg , raaden kon , noch een

Vrouw te neemen , en belooven , de Kinderen, welke uit dit huwe-

lijk geboren zouden worden, wettig te verklaaren, verbooden Knights

inftructien hem , deze maatiging , daar het Roomfche Hof na fcheen

te hellen, aan te vaarden. De grond van de weigering was, dat men
zich aldus in nieuwe langwyligheden, daar men naauwelijks het eind

afzou zien, wikkelen zou; en dat ten anderen Katharina beflooten

had, niets te doen, als met het goedvinden haarer Neeven. Niette-

min
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minhadKnight laftom éenBtiHe hierover te neemcn , indien de Paus 1529.

ze hem aanbood ,• dewylzein alle geval in 't gevolg van een groote

nutheid zou konnen wezen. Dooreen Apoftil, of kanttekening
, ge-

voegd by de zelve brief, wierd Knight herroepen : de Kardinaal ont-

bood aan hem, datGardiner, die met Campeggius weer uit Italien

was gekomen, en die in zijn eertte handelingen zo gelukkig had ge-

weeft, weer na Romen gezonden was ; dat men verwachtte , dathy

zijn oogmerkzou bereiken aan een Hof, daar hy alreedts geluks ge-

noeg had gehad, en daar hy heen ging bekleed met eennieuwe waar-

digheid , hebbende de Koning hem Raadtsheer van Staat gemaakt.

Maar een toeval , daar men zich niet toe bereid had , ftuitte alle de z*«fc« A"

vervolgingen. Op Driekoningendag gevoelde de Paus zich in de Mis
Paus

niet wel. Deze eerfteaantafting was de voorbode van een lange ziek-

te, van de welke men twyfelde ofhy weer op zou komen-, want hoe-

wel hy eens buiten gevaar fcheen te zijn , deed een inftorting zijn

Dokters vreezen, dat hy vergeeven was. Thans zag men in Romen
ongemeene cabalen en kuiperyen f zodanigen echter als men gemeen-
lijkziet, wanneer de Stoel op het punt fraat van ledig te vallen. De
Kolonnas, en d' andere Kardinaalen van de Keizerlijke party , fchik-

ten alreedts alle dingen tot de nieuwe verkiezing : maar de Kardinaal

van Mantua liet niets achterwege, om hun aanflagen te verbreeken.

Farnefius, die tot daar toe op 't land gewoond had, vervoegde zich

te Romen 5 tfad in de party , welke zich tegen die des Keizere kantte

;

en'befloot met zijn fadtie , indien het Spaanfche leger , 'r geen in het

Koningrijk vanNapels was , na Romen kwam trekken , dat zy alsdan

difpenferen of vry zouden fpreeken van de Bulle, door de welke een

nieuwe Paus niet verkoozen kan worden , als. op de zelve plaats daar

de laatfte Paus geftorven is , en dat zy zich vervolgens in eenige plaats

van
-

veiligheid zouden begeeven. 't Was in deze ontmoeting , dat zietEwr
vtrfcheidene Kardinaalen meteen grooten yver voor Volfey fpraken ; Brieven

en , indien Hendriks Minifters niet fchuldig hebben geweeil aan van den ij

een lafhertige vleyery , en aan een grove leugen , men had ir. Romen ^««"O1 *

zo veelachtbaarheidts voor dezen Kardinaal, als ofhy van een verhe-

vener natuur , dan die van andere menfehen, geweeft: had. Wy vinden

ook, dat de Kardinaal van Mantua hem tot een voorbeeld voorftel.

lende, van alle de byzonderheden zijns levens onderrecht wilde zijn
j

en dat , de zelven verftaan hebbende, hy eennieuwe achting voor hem
opvattede. Gardiner, te Londen gekomen zijnde, berichtte Volfey

van
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15^9. van een profecy , die 'er liep, dat een Engel, voor iemand anders, tot

het Opperfte Pricfterfchap verheven zou worden $ maar dat hy weinig

dagen na zijn verheffing fterven zou : dat men in alle geval niet flaapen

moeit : dat , zo de Paus kwam te fterven , de commifïie derXegaaten

met hem zou fterven ; immers indien zy nietalreedts hun ampt hadden
beginnen te bedienen , door eenige openbaare daad , als door de

dagvaarding der partyen , 't geen genoeg zou wezen om de commifïie
in al haar kracht te behouden, zelfs geduurende de ledigheid des Stoels.

'k Kan vorders niet zeggen , ofmen zich van dit bericht diende.

Volfeys Volfey (chikte ondertuilchende zaaken zo net als 't hem mogelijk
kuiperyen wa s , om zich tot Paus te doen verkiezen. Fox heeft de briefin 't licht

fchap.

paU
" gegeeven, dien hy hier over fchreefaan zijn Vertrouweling Gardiner,

mitfgaders d'inftruclien, welken de Koning aan zijn Minifters aan 't

(a) Zyis Roomfche Hof hier op gaf. d' Origineelen van de brief (z) en van
vanden 6 d' inftrudien zijn noch in wezen ; en gelijk men daar in ziet , hoeda-
Icbruary. nig toen ter tyd de manier was van Jefus Chriftus gepretendeerde

' 16
- Stadhouders te verkiezen , en wat de Kerk van een diergelijke verkie-

zing te verwachten had , hebben wy ze in onze Verzameling gelijfd;

doch ziet'er hier den inhoud af.

„ De Kardinaal beval aan zijn Vertrouweling Gardiner, noch moei-

yy te, noch belofte, noch gefchenken, t' ontzien, om een zo groot

si Voorneemen te doen geiukkenjen hy vermaande hem,zich een ftudie

»> te maaken van eens iegelijks neigingen en aart te leuren kennen , ten

j> einde d'eenen door byzondere voordeden te winnen , en d'anderen

jjt'overtuigen vandeuntheid , welke het gemeen uit zijn verkiezing

ï)Zou trekken. Wat Hendrik belangde, hy ontbood aan zijn Minifters,

„ dathy, op de tyding van.de dood des Paus, den Kardinal van Jork

,,voorftelde, als het waardigfte onderwerp om S. Pieters Stoel te be*

„kleeden , enhet bekwaamfte om 'er alle de gewichtige bedieningen

„ afwaar te neemen : dat de Koning van Vrankrijk,uit zijn eigene be-

v weeging, aangebooden had , de verkiezing van dezen Kardinaal t'on-

„ derfteunen , welke , 't zy dat men acht nam op het beft van de geheele

,,Chriftenheid , of op 't belang der twe Koningrijken , voor alle an-

„ deren tot het PaufTchop verheven moeft worden. Hier op wierd aan

„ den Gezant , en aan d' andere Minifters , welken Hendrik teRomen
„had, belaft, alles in 't werkte ftellen, 't geen het Conclave bren-

„ gen kon tot zich voor Volfey te verklaaren. Zy hadden order , om
„ met alle bedenkelijkey ver en wakkerheid daar aan t'arbeiden: men

„duurde
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,, (luurdc hemeen lijft der Kardinaalen ; en aan dezyde van iedernaam 1529.

„ ftelde men een kanttekening, of zodanig een Kardinaal , volgens

„defchijnbaarheden, de verkiezing zou bywoonen, ofniet; ofhy

„ Volfey tegen zou zijn ; ofhy hem zijn (tem zou geeven ; ofdachy

„ geen zijdezou kiezen. Men rekende in Engeland,dat'er maar negen-

„ en- dartig Kardinaalen in't Conclave zouden wezen; dat men de

„ twe darde deelen maar van doen had,om den nieuwen Paus te verkte-

,,zen; en dat de twe Koningen alreedts van twintig (temmen verze-

kerd zijnde, men 'er noch maar zes moeft trachten te winnen: en

,, hier in wilde men , dat de Gezanten in 't begin alleenlijk de redenen

„gebruikten, en te kennen gaven , met welk een eer Volfey de Pau-

selijke waardigheid zou handhaaven. Niettemin, vervolgde de Ko-

"«'«£» gelijk de menfehen dikwils vooringenomen zijn, en dat za

„zich niet altijd aan de macht van de redenen overgeeven, zalmen

,,een ander beleid moeten neemen , benefïcien , fommen geldts , en

„ andere vergeldingen belooven,welken wy u verlofgeeven van aan te

„bieden; verbindende ons tot de nakoming van hetgeen, 'twelkgy

„ beloofd zult hebben. Boezemt ook in , dat de rijke benefïcien van

,, den Heer Kardinaal verdeeld zullen worden onder de perfoonen , die

„ tot zijn verkiezing geholpen zullen hebben. Ter zelve tijd is het ook

„ noodzaakelijk , dat de Kardinaalen van onze party een vaft verbond

,,maaken, tot uicfluiting van alle ander onderwerp. Hebt ook van u
,,Schepfels, die in 't Conclave gaan, en 'er zorg voor onze belangen

„ draagen : dat de Ridder KaiTali dit waarneeme. Maar indien fiy,

,, niettegenstaande alle uw poogingen, ziet , dat een andere factie

,, d' overhand ilaat te krijgen, zo doet uw proteftatien ofbetuigingen

„ uit den naam des Konings van Vrankrijk, en uit mijn naam; en dat

„vervolgens alle de Kardinaalen van onze party zich vertrekken. Zo
„ het Conclave wankelt» vreezende de Keizerlijke machten op den
„hals te krijgen, zo doet haar aanbieding van een Garde van twe of
„drie duizend mannen: de Koning van Vrankrijk zal order aan zijn

„ benden ftuuren , om zich in oprocht tebegpeven , indien zy zien,

„ dat de Spanjaarden in het Milanees , ofin hetKoningrijk van Napels,

„cenige beweeging maaken. Verzekert het heilig Colkgie, dat de

„ Heer Kardinaal , zo haaft ais hy de tyding van zijn verkiezing gekree-

„ gen zal hebben , zijn Hofte Romen zal gaan houden. Tracht voor-

,, naamelijk, den Kardinaal van Medicis in onze belangen te trekken

:

„laat echter niet na, den Florentijnen te belooven, datze b) ftand

P zul-
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1529. 7, zullen krygen, omdeMedicis uit het gouvernement van hun (rad

„te verdry ven. Hebt altijd het oog op den handel van de Franfche

,, factie : geeft acht , dat zy geen ander onderwerp voor en ftelle , in-

„ dien de Heer Kardinaal buitengellooten wierd, en dat zy niet en

,,weigerede proteftatie te doen. Eindelijk, zo deze Kardinaal niet

„ verkoozen kan worden, zo ziet wat men voor den Kardinaal Campeg-
,,gius zou konnen doen; en doet in dat geval geen proteftatie. Deze
Jaatfte woorden waren 'er by gevoegd , om Campeggius te verplich-

ten tot den Koning t'eenemaal toegedaan te zijn.

Dit was het beleid der Apoftelen van die tijd , waarlijk zeer weinig

overeenkomende met dat der eerfte Difcipelen van Jefus Chriftus,

welke een navolger aan Judas willende geeven , toevlucht tot het lot

namen: maar het fchijnt, dat de navolger van den Prins der Apofte-

len met minder eenvoudigheidts , en met meer hoogmoedts , verkoo-

zen moet worden , als Mathias.

. ,., Terwyldezaaken aldus ftonden , kwarh'er bericht in Engeland,

is van den dat Klementaan de beterende handwas. Straks beval menKaiTali; zijn

20 Fclr. n laatfte inftructien geheim te houden } ondertuflchen t' arbeiden om
Nieuwe „ ftemmen in het Collegie te winnen; en niet toe te laaten, dat de

rankende" jj Kardinaalen van zijn factie in 't Conclave traden , indien 'er de min-
<j' Echtfchei- „fte reden was om een gevolg, ftrydende tegen hun hoop, te vreezen:

„dat, indien de gezondheid des Paus in een beter ftaat was, men

3 , ernltelijk nieuwe orders van hem verzoeken moefi: , uit kracht der

3 , weiken men de groote zaak des echtfcheidings kon afdoen: dat de

„ zelve afgedaan zijnde , Volfey zich by den Paus vervoegen , en hem

3, in Spanjen volgen zou : wyders , dat de Paus den Keizer zo zeer niec

„ moeft vreezen , dewyl hy de belangen van zijn Moeye niet en hand*

„haafde, alsuitftaatkunde ; dathy de zelven gemakkelijk zou laaten

„vaaren, zo haafl: als hy van een andere kant voldaan zou zijn -

y
dat

„hy, ten argften genomen, van 't zelve jaar niet in ftaat kon wezen
„omcentochtinltalientedoen, vermits hy zich van Vrankrijk, en

,, van Engeland ,gcdreizd zag. Hier na bracht men te berde verfchei-

„ dene voorbeelden van aiergelijke difpenfatien , vergund aan onder-

,, fcheidentlijke Vorften; onder anderen een van Alexander deVI.aan

,, den Koning van Hongarycn, welke nooit betwifl: had geweeft , hoe-

„ wel dezen Paus toenmaals tegen het goedvinden der Kardinaalen ge-

„ handeld had. Men voegde 'er by, dat 'er een zeer groot onder-

scheid was tu (Tenen den Koningvan Hongaryen, en Hendrik; heb-

bende
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,, bende deze laatftc gewichtige dienftcn aan de Kerk gedaan. Alles 't 1529.

geen men tot daar toe , ter zaake van d' echtfcheiding , gezegt had

,

was in de zelve brieftot algemecne punten gebracht , welken men aan

Kaflali Huurde 5 om ze den Paus te toonen. 'tOrigineel van deze brief, Nc
'

en van dit extract, is noch in wezen: men kan'er in onze verzame-

ling de copye afzien.

Zo haaft als de Paus weer op de been was, ging de Gezant van En-

geland hem bezoeken , en vond hem minder gunftig als d' andere maa-

ien. Hyhad, zo wel als de Koning ;van Vrankrijk, eenig vermoe-

den , dat Hendrik heimelijk met den Keizer handelde , en dat hy hem
groore aanbiedingen deed , om hem in de vernietiging van zijn hu-

welijk te doen bewilligen. Franeois fchreef hier over een zeer moeyc-

lijke briefaan den Paus , waar van ik het Origineel gezien heb. Kle-

ment, ontzet overeen diergelijke tyding , vraagde aan d'Engelfche

Gezanten , wat zy wilden dat hy 'er afgelooven zou. Zy verzekerden

hem, dat het een bedrog was , en voegden 'er by^ dat het verbond

van Franeois en Hendrik door hun Meefter nimmermeer verbro^

ken zou worden; en dat d' Agenten des Keizers deze valfche geruch-

ten deedenloopcn , om de wantrouw tufTchende twe Koningen te

brengen. De Paus, een weinig geruft gefteld, immers voor zoveel

men befpcuien kon, zei hen, dat d' eenigheid dezer twe Vorften

nooit noodzaakelijkcr ge weeft had , als ze 't indie tijd was

Maar de zaaken wierden , door d'inftorting van Klement , noch een inftortitig

maal opgefchort. Op deze tyding, verdubbelde Volfey zijn kuipe- van dé Paus.

ryen tot het PauiTchap. Hy gafterftond lafl: aan Gardiner, en aan d'an-

deren, dat zy alle hun vlyt zouden aanwenden, omden Paus tefpree-

ken, en hem twe zaaken voor te ftellen, al vonden zy hem ook ziel-

toogende. d' Eene was , dat hy aan allede Chriftene Vorften zou be- in dato

laften , opftrafvan den ban , een algemeen beftand te maaken. Ver- den 6. Apr.

fcheidene Paufen , onder anderen Leo, hadden 't gedaan 5 en indien zietonqi

Klement van zijn ziekte moeft fterven, konhy, volgens 't gevoelen Ver^ame-

van den Kardinaal
, geenige daad doen , welke meer verdiende als

;/

<p °'

die, noch die zijn zaligheid meer verzekerde. De twede voorftclling

van Volfey betrefte Hendriks belangen •. men wilde aan den Paus ver*

toonen , dat zijn gewifte voor God belaadcn zou wezen, indiende

zaak des echtfehcidings noch onafgedaan bleef. Daar benevens be-

lafttemen aan Gardiner, krachtiglijk t'arbeiden , om een gedeelte der

perfoonen, die tot dezen Paus naderden, en der Kardinaalen, of

P 2 des
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1529. der Oöï:iers van de Rota, opdehandtekrygen, ren einde het von-

nis van de zaak , 'tzy dat Klement beterde , of dat hy ziek bleef, te

verhaaften : en gelijk de BiiTchop van Verone groot vermogen by den

Paus had, kreegen d' EngelfcheMinifters verfcheidene orders, om
hem gronte beloften te doen , ten einde hem aan hun zyde te trekken ,

en hem vervolgens te verplichten Klement niet te verlaaten. Men wil-

de door dn middel de kwaade dienften , welken de Kardinaal Angelus

en de AardtsbilTchop van Kapua , die den Paus byna nooit verlieten

,

aan Hendrik deeden , verbreeken ; en men gaf denBiiïchop te ver-

ftaan, dat de Koning de zaak zodanig ter herce nam , dat hy by kans

zo lief zijn twe Kroonenzou verliezen, als zich onderkroopen zien

door twe Monniken ,
gelijk die waren. Voor my, voegde de Kar>

dmaaïerby> 'k zou mijn hoofd van goeder herte opofferen, om geen

getuige re zijn van d' ongelukken , welke gebeuren zullen, indien

men zijn Majefteit geen voldoening en geeft.

De Koning van Vrankrijk ahtren Hendrik willende helpen , (tuurde

DcBiP ten dien einde na Romen den BiiTchop van Rayonne, die een keer in

„
,10

£
van Engeland deed, om zich van denaart der zaak een weinigje t' onder-

door Fran- rechten : en hy moed, gezamentlijk metd'Engelfchen, ofeenBulle
ems na Ro- verzoeken , die het proces eindigde , ofeen nieuwe Commiffie voor de

den, om Legaaten, welke hen de machtgave van vonnis te vellen, even als de

Sktehel- ^aus zelye » en allerhande perfoonen, Keizers, Koningen en anderen v
penbevor- te doen dwingen om alle de (lukken , die men van nooden zou hebben

,

te voorfchijn te brengen. Dezeclauful betrefte voornaamelijk den Kei-

zer, welke weigerde 't origineel van het Brevet , daar men inSpanjen

zo veel af fprak, te Londen te ftuuren, en die 'er aan deLegaaten

maar een authentijke copye af gezonden had. Nu vreefde men , dat

dit de dekmantel van een nieuw proces mocht wezen. Wat' er afzy

,

men gaflaft aan Gardiner, om zorg te draagen , als hy de nieuwe
Commiffie zou komen op te (tellen, dat het niet en gefchiedde zon-
der het advijs der gaauwfte Canoniften, die alsdan te Romen zouden
wezen. En hier konnen wy zien , dat deze Doctor alreedts een hand-

fchriff, in zijn handen had , getekend van den Paus , die zich verbond
tot het vonnis der Legaaten te bekrachtigen ; want men beveelt aan

Gardiner, zorg te draagen, dat de datum van dit handfehrift , en de

datum van de nieuwe Commiffie, malkander niet om verftooten.

Men ontbood echter aan deze Minifters, dat, zozydeBulle, ofde

oieuwe Commiflie, niet konden verwerven , en dat men hen een mid-

del
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deling kwam voor te (lellen, welke in 't oordeel van verftandige lic- 1529.

en de zelve kracht had, men'erzich mee vernoegen, de zelve aan

neemen , en 'er met alle mogelijke (poed d' ade afover ftuuren moeit.

De Kardinaal befwocr hen , by d'oneindigcMajefteit Godts , dat zy

doch niets vergeeten wilden , om den Koning, en hem , uit de bekom-

mering te redden \ op dat deze Vorlr , verloft van de wroegingen

daar zijn gewiile doorgeknaagd wierd, 't overige zijner dagen in een

volkomene vernoegdheid konde doorbrengen. Hy bclaftte hen ver-

volgens , indien zy niets van den Paus verwierven , zo voor den zelve ,

als in de tegenwoordigheid der Kardinaalen , te protefteren tegen het

onrecht , 't welk men hen deed ,• en te verklaaren , doch alleenlijk

uit zijn en niet uit Hendriks naam , dat de Koning en het Koning-

rijk van Engeland voor de Paufen verlooren waren; en dat daarenbo-

ven de Koning van Vrankrijk, en Hendriks andere Bondgenooten

,

van de gehoorzaamheid der Roomfche Stoel afwyken,en'er ook hun

Onderzaaren van zouden doen afwyken : 't geen fwaarder genomen

moeft worden als des Keizers toorn, of 't verlies van twefteden. Ein-

delijk , zy hadden lafl: om t' ondervorfchen wat het Geeftelijk Recht

toe zou laatendat het Confiftorie, geduurendedeledigheid der Stoel,

in deze zaak deed; en men beval hen , te raad te gaan met de Cano-

niftrn, over verfcheideneplaatfen van het Geeftelijk Recht die be-

trekking tot deze zaak hadden , en de lichten , welken men hen zou

geeven , om d' overzetting vanj't proces , of d'afbreeking der pro-

ceduren , te beletten, te volgen.

't Roomfche Hof ver vaardigde toen voor Volfev zijn Bullen, we- Buiievoof

genshet Bifdom van ^'inchefter; maar het fchattede dezelven op vyf- Vaardi«»d ,

tien duizend dukaaten : en hoewel hy, om deze fom , dien hy over- wegens het

maatig groot vond , en die tinder daad was, te doen maangen , de «tinchefter.-

dienften , welken hyaande Kerk had gedaan , te berde bracht, wilden

de Kardinaalen echter niet van hun ftuk afwijken. Zy antwoordden ;

dat d' Apoftolifche Kamer armwas; en dat zy Volfèy niet door de

vingeren konden zien, zonder aan verfcheidene Franfchen, welke
Bullen hadden te doen vervaardigen, reden te geeven om dezelve

gunft te verzoeken. De Kardinaal voerde hen daar op tegemoet

5

dat hy ten hoogften niet meer als vyfofzes duizend dukaaten zou gee-

ven, ter oorzaak dat hy't Bifdom van Durham maar voor dat van

Winchefter verwiffelde ; en dat zy esn goede fom zouden trekken van

den Prelaat, die 't bezit van Durham ging neemen; eindelijk dat,

P 3 :i*
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1529. indien zy hun Bullen tot een zo hooge pri s (lelden, hy'ergantfch

geen hebben wilde; en dat hy ze wel miffenkon, vermits de Koning

hem alreedts het wereldlijke van dit Bifdom gegeeven had. Hier uit

kan men wel begrypen, dat het het geeftelijke nieten was 't geen hy

'tmeeft in de benenficien zocht : en men kan hier ook aan merken ,

hoedanig d' afperiingen van't Roomfche Hofin die eeuw waren. De
Bullen des Kardinaals wierden eindelijk vervaardigd ; maar ik vind

niet , hoe veel ze hem kwamen te koften.

Toen de Paus buiten gevaar was , "had hy grooter gcneigheid , als

ooit, om met den Keizer in een enge vereeniging te treden ; en minder

gefteldheidts, om den Koning Hendrik, enden Kardinaal Volfey , te

voldoen. Mogelijk veranderde hy aldus niet van gedachte, als na
dat hy de kuiperyen ?an dezenlaatfte om het PauiYchap ontdekt had.

De Kei- d' Eerfte tres , die de Keizer inde zaak van Katharina deed, was
zer prote- . . , __ n . n , T
fteerttegen uit de naam van deze Vorlrin te prpteiteren , endeLegaaten te weige-
de Commif- ren . j en een a j s Hendriks Minifter van Staat, en als Katharinas gefwo-
ii(j der I.c- 1 - .

gaateru ren vyand ; en den ander als verdacht, ter oorzaak dat hy een Bifdom

in Engeland bezat. De Minifters van Hendrik verzochten den Paus

,

de proteftatie van Karel niet aan teneemen : maar hen wierdgezegt,

dat de wetten noch de gerechtigheid niet toe en lieten de zelve te ver-

werpen. Niettemin, om den Koning niet te vertoornen, kreeg Salviati

laft van het Roomfche Hof, om aan Campeggius te fchry ven ; dat

,

hoewel de Paus de proteftatie des Keizers niet en had verworpen , ver-

mits ze op het recht en op de gerechtigheid gegrond was, hy echter

zo veel begeerte als ooit had, om Hendrik te voldoen; en dat de Mi-
nifters van dezen Vorit zich bedroogen , als zy aan de goede meenin-

gen van zijn Heiligheid twyfelden.

Maar toen was het , dat d'Engelfchen d* oogen begonden te ope-

nen , en dat "zy , eindelijk de voorneemens des Paus bemerkende,

lichtelijk oordeelden , dat 'er van de kant van Romen niets te hoopen
viel. De Koning, vergramd over dit beleid , beflootook, d'echt-

fcheidingnietlanger, alsvoor detwe Legaaten, te vervolgen. Enver-
mits Gardiner voor de gaauwfte Canonift van Engeland gehouden
wierd , dat hy by gevolg de bekwaamfte man was om het proces wel

tebeleiden, herriep men hem van Romen; en de Koning wilde niets

aanvangen , eer deze Doctor weer te rug gekomen was. De Ridder
Brian wierd ter zelve tyd herroepen. Zy klaagden alle beiden , toen

zy oorlof van den Paus namen , bitterlijk over zijn zydigheid voor den

Kei-
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Keizer; en over datzovcclc beloften, welken hy aan de Legaatcn J 5-9'

had gedaan , en die de Legaatcn weer aan den Koning gedaan hadden,

gantlch geen vrugt voort en brachten. Zy voegden 'erby , dat hun Zieten-e

Meefler zeer wel zag, dat hy van de Roomfche Stoel niets meer te Vtr^am*-

verwachten had; en zy zeiden noch, van des Kardinaals wege, al- ''"J»*^ »

les 'r geen zy bekwaam oordeelden om Klement te verwaggclen. H ; er

na trachtten zy inde Commiiïie der twe Lcgaaten eenige vermeerde-

ring van macht te verkrijgen; want zy wiltengenoegfaam, datzy

geen nieuwe Bullc, noch eenige nieuwe order, verwerven zouden.

Van d' andere kant , hoewel Gardiner eindelijk een fchrifcelijkc be-

lofte van den Paus gekreegen had, dat dezePaus den Legaaten de ken-

nis der zaak niet beneemen , en dat hy in tegendeel hun vonnis be-

krachtigen zou, vond men te Londen , dat deze belofte vervat was in

termen, welke den Paus alle macht lieten om de zelve, als'thembe-

lievenzou, te herroepen. Men fteldc derhalven eennieuw ontwerp
van belofte op , in wezen d'eerfte gelijk , maar verzeld met claufulen,

die Klement de handen veel meer gebonden zouden hebben nis de

voorgaanden. Men beval aan Gardiner,alles in 't werkte (lellen , om
den Paus deze laatfte belofte te doen tekenen,en tot hem te zeggen, dat

d'eerfte belofte , door achteloofheid der Bode, zo nar geworden was,

dat men'er zich geenfins af dienen kon, zijnde de meefre woorden
uitgegaan; dat zulks tor zijn bederf zou (trekken , dewijl hy 'er een

zo achteloos man mee beladen had ; en dat hy derhalven zijn Heilig-

heid bad , hem een nieuwe te geeven. En in geval Gardiner deze

belofte verkrijgen kon, vermaande men hem, krachtiglijk t' arbei-

den , om'erclaufulen in te doen (lellen , welke de zelve onwederroe-

pelijk maakten. Wydersmoeft hy den Paus verzekeren;dat,hoewelde

Keizer toe aan Barcelone was genaderd , ten einde dezaaken van Ita-

lien , door een fchijnbaare tocht, te handhaaven , hy echter, en zon-

derleger, en zonder vloot was ; dat men derhalven gantfeh geen re-

denen had om hem te vreezen; dat hy ondertuftchen , zo te Londen,

als te Parijs, zijn uiterfte vlyt aanwendde , om met den een ofden an-

der der twe Koningen vrede te maaken ; maar dat zijn poogingen zan-

der gevolg zouden wezen , dewyl Vrankrijk en Engeland alstocn

vaftelijk te famen vcreenigd waren.

Niets was echter bekwaam om den loozen Pau: te verwagjekn ; en

dezegroote Comediant wachtte zich wel van 'er zich door te laat

miüeidcn. Integendeel, als hy verftond , dat zijn belofte uit^-
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1529. was, hadhy 'erin zijn hert een grooteblydfchap over, endachtner-
gens minder op als om een nieuwe te geeven : invoegen dat Gardiner

en Brian weer na hun land keerden , weinig voldaan over hun hande-
lingen. De Doctor Bennet wierd in hun plaats gezonden , met een

der wydluftigfte en gewichtigste brieven , welken ik over deze zaak

, gezien heb. 't Was een briefder t we Legaaten aan den Paus, enaan't
Eriefder Confiitorie , waar aan zv fchreeven: (, .) rfat zv getracht hadden,

I.e'.ucea . . r ,

' 11,
aan dé Pjus. >> hoewel te vergeefs, ae twe partyen te brengen totd eene voor
Ziet on^e ,, d' andere te wyken : datdeKoninginhen het Brevet getoond had ,

Ver^ame- ^ en datzy redenen genoeg hadden om te gelooven , dat het valfch

*? 3
' ,, was : datzy vonden, dat het te veel voor hen was, uitfpraakte

„doen wegens de geldigheid der Bullen, ofder Brevetten vaneen Paus,

,, en uit te wyzen ofd'eenen end'anderen authentijk waren: datzy ten

„ minden niet, als tot hun leedwezen, Rechters konden zijn ineen

„ proces , daar men ?

t in twyfel fteUe , of de Paus in zekere geval-

,,lendispenfeeren kon: dat derhalven het veiligft was, de zaak te

,, Romen te beroepen : dat de Koning in de beroeping zou bewilligen,

,, mits dat de Paus hem tekende, dat hy fpoediglijk vonnis voor hem
„ zou geeven : dat, dit alles ingezien zijnde, zijn Heiligheid moge-

lijk beter zou doen, dathy een DekretaaleBulle vervaardigde , om
„de zaak op't fpoedigftt' eindigen : dat dit beleid niet zonder voor-

„ beeld was,- gelijk 't de Doctor Bennet zou betoonen : dat het on-

„ dertuflehenraadfaam zou wezen , dat de Paus zijn vermaaningen

,.» aan de Koningin verdubbelde , en dat hy haar trachtte t' overreden

„ tot in een Kloofter te gaan : dat men daar door zagtelijk en gemakke-

lijk een eind van allefwaarigheden zou maaken : dat ^y wyders niet

„ zonder deernis konden ziende wroegingen, en het hertzeer, daar

„de Koning, (edert ettelijke jaaren , doorgeknaagd wierd; hebben-

„ de d'uitwyzingen der Oudvaders , en de difputen der Godtsgeleer-

„ den , hem in zodanig een ontroerdheid gebracht, dat, om daar niet

,, onder te befwyken ,hy niet alleenlijk een grootegeleerdheid , maar

,, voor al een byzondere genade en verlichting , van noden had: dat

,,by 't belang van zijn gewiile noch gevoegd waren 't belang van zijn

„Scaatcn, en de begeerte om manlijke kinderen te hebben, welke

,, zonder zwaarigheid op hem volgende , zijn Onderzzaaten eenigge-

,, luk verzekeren mochten: dat het Jerhalven niet billik was, d'uit-

,, wyzing van zjn zaak langer uit te (rellen ; en dat alle deze betrach-

K tingen door geenige andere overgehaald konden worden. Eenige

vy-
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,, vyanden van dezen Vorft , voegden 'er deze tvoe Legaetten by , doen 15-9

i, het gerucht loopen, dat zijn vervolgingen alleenlijk gegrond zijn op

„zijn afkeer van de Koningin, en op de begeerte van een andere te

j, trouwen, welke echter tot noch toe noch bekend, noch mogelijk

j, verkoozen is. "Waarlijk , vervolgden zy , de Koningin is van een ver-

, , drietigenaart; zy heeft een onaangename ommegang, enistegen-

„ woordig buiten ftaat van kinderen te krygen : maar daar is gantfeh

„geenfehijn, dat de Koning, hebbende zijn geheele jeugd met haar

., doorgebracht , en haar geduurende die tijd zeer groote vriendfehap

„betoond, omtrent het eind van zijn dagen lichtelijk van beleid ver-

andere, en zich bloot ftelle voor zo veel dwarsflagen , voor zo veel

,, moeyelijkheden , en voor zo veel ongemakken, alleenlijk om zich

, , van haer i'ontilaan. Wy hebben andere beweegredenen in zijn hert

,, gevonden; wy hebben 'er in gezien de vreeze Godts, eengroote

,,betrachting voor de wetten , en voor de billikheid : en hoewel hy
„van zijn Onderzaaten aangeperft word om z<ch uit de bekommering
„te redden, hebben wy hemaltijdin het bcfluit gevonden vand' uit-

„ wijzingen der Heilige Stoel te verwachten. Wy befweeren uw Hei-

ligheid dan, met alle de bedenkelijke y ver , hem eindelijk het hulp-

,, middel, tgeen hy van noden heeft, te vergunnen, 't Is hier de

„plaats niet om zich met de ftrtngheid der wetten op te houden ; en

,, dewijl de ziel en de kracht der Canons op uw Heiligheid beruft, is

„het billijk, datgy in ontmoetingen, daar het recht twijfelachtig is,

,, en daar men groote gevaaren loopt , van de fhengheid der Kerkelij-

„ke inftellingen afftaar. Anderfins zou den Koning gehouden zijn,

„de raad te volgen , welke yerfcheidene zijner Minifters aan hem gee-

„ven: hy 2ou mogelijk toevlucht neementotmiddelen , die een ge-

„ vaarlijke krak aan't gezag der Heilige Stoel zouden toebrengen. Wy
„ konnen niet alleenlijk den Koning van Engeland, maar den Be-

„ fchermer desGeloofs, verliezen: de Heeren en den Adel zijn ver-

„ toornd over te zien, dat men d' uitfpraak van een zaak, daar hun
„goederen, en hun levens aanhangen , zolang uitflelt : menklaagt

,, over zo veel langswyligheden: en men zegt dingen , daarwyuw
„Heiligheid niet af durven onderrechten. Wy zullen ons vernoegen

„ met hem te doen weeten , dat ze rond uit zeggen \ dat eenige Paufen

„ de wetten Godts wel veranderd hebben, alszy't raadfaam hebben

„geoordeeld; en dat een Paus nu weigert te herroepen 't geen een>

„Zijner Voorzaatcn heeft gedaan: als of een tfuile heiliger was als 't

Q. „ God-

m
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1529. o Godlijk Recht. De Koning van zijn kant, heeft noch de liftigheid,

„noch het bedrog by der hand gevat; en hy verwacht noch tegen-

,,woordig een antwoord, 't geen zijn ftaat vaftftelle, enderuftaan

„ zijn gewifTe wedergeeve.

Hoewel 'er groote kracht in deze Briefzy, deedzy echter geen in-

druk op den Paus. Gelijk zijn fchikkingen , en zijn party, alreedts

genomen waren , treften de redenen van Bennet hem geenfins. On-
dertuiïchen was Campeggius zodanig op des Konings zijde, dathy

alles voor hpm gedaan zou hebben, indien hy nictgevreefdenhad

zich by de Paus te bederven. De Koning zelve twijfelde 'er niet aan ,

(a) zy is gelijk men ziet uit een (a) brief, welke hy in die tyd aan zijn Minifters
vanden 6. te Romen fchreef. Deze Kardinaal gaf zich t'eenemaal over aan de

ïevên welluft : hy leidde een ongeregeld leven, en bracht den dag door

vandenKar- met den dobbel , of met de jacht; en de nacht in fchandelijke ver-

P^etafST maakelijkheden. Hy had een zijner Baftaarden in Engeland gebracht

,

Engeland» dien de Koning Ridder maakte. Wat reden kan men dan hebben om
zich te verwonderen , dat deze Vorft de geneugte najaagde , heb-

bende aldus voor oogen het voorbeeld van twe Legaaten , welke den

Paus verbeeldden l

'tProcesin 'tProces wierd toen ter tijd in Engeland voor de balie gebracht;

Engeland dit proces , zeg ik , 't geen zo vermaard is, waar van men verfchei-
voor e a-

jcne verhaalen heeFt gegeeven , en waar van men echter wezendlijke

omftandigheden vergeeten heeft. Op de laatfte dag van de maand
May , vervaardigde de Kancelier , onder 't groot zegel , een verlof-

briefaan de Legaaten , om hun Commifïie te volbrengen. Zy verga-

Zicthet derden de zelve dag. De Commifïïe wierd gebracht door den Bif-

origined fchop van Linkoln , en gegeeven aan den Protonotaris der Legaaten ,

vandc^e die ze overluidlas. Hier na namen de twe Kardinaalen de zelve in hun
Journaa- nand erij verklaarende , dat zy 'er den inhoud af volbrengen zouden.
"* yU

^j Terftond deed men de Secretariiïen , gekoozen tot deze Rechtbank,

Bibliotheek ^en eec* a^eggen : de Koning en de Koningin wierden gedagvaard te-

van M. gen den achtiende van de volgende maand , des morgens tuffchen ne-

Cotton.Vi- gen en tien uuren • en de Rechters ftonden op, ftellende hun Zittin-

tell. B. 12. gen tot die dag toe uit. Op den achtiende Juny vergaderden zy weder;

en d' Officiers, welken zy gelaftigd hadden, om de dagvaarding te

doen , rekenfehap van hun verrichting gegeeven hebbende , verfchee-

nenRykaard Samfon , Deken van des Konings Kapel, en Jan Bell,

als Gemachtigden van dezen Vorft. De Koningin kwam zelve; pro-

tegeerde
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protegeerde tegen de Legaaten; en zei, dac zy hen geenfins voor 1529.

haar Rechters erkende ; dat de zaak alreedts te Romen beroepen was

;

endatzy eenigc tijd verzocht, om het te bewijzen. De Legaaten

ftonden haar drie dagen toe , en (lelden hun zittingen uit tot den een-

en- twintigfte.

't Was omtrent deze tijd, dat men in den Raad van Staat bloedige Bloedige

klachten tegen Katharina zag te voorfchijn komen. Men bracht daar genKathari-

in te berde : („) dat men een famenfweering , orn den Koning en Vol- ai *

,,fey van kant te helpen, kwamt'ontdekken : dat , indien Katharina

,, deel aan de toeleg had , men haar in geenerley wyze zou ontzien:

„datzy, 'tzyin'tbed, of elders, geen liefde tot den Koning had

„gehad : dat , zo haafl: als deze Vorft zich aan de mocyelijkheid

„overgaf, men haar in een ongemeene vrolijkheid zag: dat zy alle

,, haar lieden opwekte om zich te verheugen, omtedanfen, en om
,, vreugde te betoonen : dat zy dit noodzaakelijk uit verfmaading voor

„haar Man moert doen; dewijl zy aldus, op een tijd dat zy God

,, moefè bidden, om de gewichtigfte zaak van haar leven gunftig-

„ lijk voor haar t* eindigen , uit haar aangebooren aart trad, en

„een vrolijkheid nabootfte : dat zy zo wel van beleid als van humeur
„veranderde, vertoonende zich dikwils langs de ftraaten, cnallede

„ voorbygangers beleefdelijk groerende : dat haar voorncemen onge-

twijfeld was, de Volkeren van hun genegentheid rot den Koning

,, afte wenden : eindelijk dat , hoewel zy het gepretendeerde Brevet

„van Juliusdell.iangetijdinhaar handen had gehad, zy't niet eer

„ te voorfchijn had willen brengen : dat het uit dit alles bleek , dat zy

„ haar Man haatte : dat derhalven de Raad , oordeelende des Ko-

„nings leven in gevaar, vanadvijs was, dat hy zich t'eenemaal van

„Katharina afzonderde, zo wegens de tafel, als wegens het bed; dat

„ hy geen verkeering meer met haar en hield ; en dat hy aan de Prinfen

,, zijn Zoonen verbood, ontrent haar te komen. Men moeft dit alles

aan deze Vorftin zeggen , om haar te brengen tot in eenKloofterte

gaan, en haar zaak niet langer te verdedigen. De Kardinaal had on-

der aan 't papier , daar deze klachten uitgetroken zijn ,in 't Latijn ge-

fchreeven; dat zy dwaas was, dat zy tegen den Koning t wifltte;dat haar

Kinderen van God niet gezegend hadden geweeft; dat het Brevet ver-

dicht was; en hyvoegde'er iets by van de redenen, om de welken het

valfch geoordeeld wierd : maar de Koningin had al te veelftandhaftig-

heides omdoor diergelijke dreigementen verwaggeld te worden.
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i<*9. Op den een- en- twintigfte Juny hielden de Kardinaalen hun Zit»

De Konirg tingen , alwaar de Koning en de Koningin in perfoon verfcheenen.

Sng1n
K
v«u Campeggius deed een lang vertoog over deredenen, welke Volley

fchij'né voor en nem verplichtten defe Rechtbank te fpannen : dat het (a) cenonge-

boorde ,
fchandelijke , en onverdraaglijke z.aak^\vas

y dat Hendrikjen*

(a(Ztee K'atharina aldus ineenfiaat van overfpel , of liever bloedfcbande , leef-

hetBoel^i den: dat de Paus aanzijn Collega, en aan hem, machtgegeevenhad t

getntitu- om degeldigheid van dit huwelijk}'examineren , en vonnis te vellen : wy-

Rdeliï'fervï 4&* » dat z.y voor Cjod betuigden , dat zy volgens alle billikbeid, met
infideiifubdi. eenvolkomene oprechtheid ^ en zonder eenige gunfi , ofeenige voorkpmingy

xjouden oordeelen.

De Koningen Koningin verdedigden ieder zijn zaak, met redenen

van voorbereiding, welken Hall, een zeer naauwkeurig Auteur van

beuzelingen te verhaalen , niet gefeild heeft in zijn fchriften te voegen:

maar een reden, die my gelooven doet, dat ze waarlijk gefproken

zijn, gelijk hy 't verzekert, is dat ik ze in de Journaalen >. of dage-

lijkfche aantekeningen, van dat Hof vind ; hoewel ze daar niet ingelijfd

zijn als gedeelten der zelve Journaalen.

Wydersdenaauwkeurigheid, die men anders in Mylord Herbert

ziet, begeeft hem hier : hywil, dat de Koningin federt den 18. Juny
in het Hof der Kardinaalen niet verfcheenen zy -

% en ter oorzaak dat

de Journaalen van eenige Zittingen verlooren zijn , fpreekt hy den
Schrijvers van die tijd tegen, en beweert, dat de Koningen de Ko-
ningin na den 1 8 niet meer te famen verfcheenen ,en dat de Zittingen,

"Zieton^e welke volgden , die van den 25 waren. GewilTeiijk hy bedriegt zich

;

Verlamt- vrant men ziet uit een briefdes Konings, gefchreeven aan zijn Minifters
Img, No.

aan >t Roomfche Hof , dat deze Vorft en Katharina op den z 1 van de
* gemelde maand voor de Legaaten verfcheenen hadden, en dat zy zich.

beiden ter neer hadden gezet , (taande hun Advokaaten rondom hen.

Fifher, BiiTchop van Rochefter ; Standifh, BilTchop van S. Afafj

en Ridley, vermaard Godtsgeleerde , waren Advokaaten vanKa->

tharina. De Koning en de Koningin geroepen zijnde, antwoordde
de Koning, hier ben ik.- Straks ftond de Koningin op, ging zich voor

hem op de knië'n werpen, en trachtte hem te beweegen , dooreen
teder en zieltreffend vertoog , en bekwaam om al de wereld tot deernis

Vertoog <J«r te verwekken. Zy zei onder andere dingen: (,,) dar zy een arme
Koningin, n vreemde vrouw was , die zich in de Staaten van haar Man , noch ge*

r , trouwe Advokaaten , noch onzydige Rechters , belooyen kont

?>dat
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^,cTat zy tot daar toe niet en wift, waarin zy den Koning beleedigd 1529.

„ mocht hebben : datzy, geduurende een by wooning van ten min- •

„ften twintig jaaren , altijdgetracht hadhern te behaagen : dat, in-

„ dien hy 'er volgens zijn gemoed afwilde fpreeken, hy bekennen

,, zou, dat hy haar maagd gevonden had : dat hun huwelijk doorde

1, geboorte van verfcheidene kinderen gev olgd was geworden : dat

,

„zozy in haar plicht omtrent hem gebrekig was geblceven, zy be-

„ willigde in met fchande Van hem gefcheiden te zijn : dat hun Va-

»> ders,zeer wijze en zeer voorzichtige Vorften , die volgens alle fchijn-

„ baarheden goede Raadtsheeren, en verftandige Rechtsgeleerden, by

„zich hadden, in hun huwelijk deze nietigheden niet hebbende ge-

,, vonden, welken men federt het fluiten van het zelve daar in zocht,

„zy gantfeh geen plaats behoorden te hebben : eindelijk, darzyde
„Rechters weigerde, met het befluit van nimmermeer toe te ftaan;

,, dat de zaak uitgeweezen wierd in een plaats , daar haar Advokaaten,

,, die genoemd waren door den Koning, hun Opperheer, zich niet

„ met een genoegfaame vryheid zouden konnen uitdrukken : datzy

„derhalven verzocht, dat men haarvry kende van t'antwoorden»

3 , tot dat zy btieven uit Spanjcn gekreegen zou hebben. Dirgezegt

zijnde, Rond zy op, maakte een zeer diepe eerbiedigheid voorde
Koning, en ging heen. De Rechters deeden haar weerom roepen,-

maar zy vervolgde haar weg, zonder een woord t'antwoorden : en
federt zag men haar niet meer voor de Legaatcn verfchijnen.

Zo haaft als zy uit de zial gegaan was, betuigde de Koning aan de

vergadering; dat deze Voifïin hem altijd zeer getrouw en zeer onder-
daanig hadgeweeft ; en dat haar deugd, en haar goede hoedanighe-

den , groote lofverdienden. De Kardinaal van ]ork zei daar op ; dat

,

dewy 1 men hem befchuldigd had van de gronden dezer zaak gelegt te

hebben, hy den Koning bad , op zijn gewitte te verklaaren, wie 'er

hem t' eerfte ontwerp van ingeboezemd had. De Koning verzekerde : De Koain*
5 , dat de Kandinaal hem altijd van de gedachte der Echtfcheiding had verklaart

„afgewyderd: dat d' eerfte bekommeringen , welken hy ten dezen dWpSnT
,, opzichte had gehad , hun geboorte verfchuldigd waren aan de rede* j»i?«be-

„ nen des BhTchops ran Tarbes: dat, ziende den Koning van Vrank- gei™™

„ rijk zo zeer tegen de regelen van de goede ftaatkunde handelen, en

„ twyfelenofdePrinces Maria wettig was-, hy een groote ontroering

3, gevoeld had : dat zijn gewilTe vervolgens gaande geraakt zijnde,

,,hy zijn twyfelingen had willen verklaaren, om zijn geeft in ruft te

CL3 u ft*-!-
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1529. aftellen , en alle gefchillen ter zaake van de fucceflie voor te ko-

mmen: dat hy echter altijd had beflooten, wel met de Koningin te

5,leeven, indien men vond , dat hy 't in confcientie kon doen: dat

,» hy zich , ten dezen einde , in zijn biecht aan Longland geopenbaard

3) had ; waar na hy den Aardtsbiflchop van Kantelberg had verzocht,

M de gevoelens derBiflchoppen van Engeland, over den aart van zijn

„huwelijk, te verzamelen: dat alle deze BiiTchoppen een verkaaring

j, hadden getekend , in de welke zy verzekerden , dat dit hwelijk

,, nietig was. Den Aardtsbiflchop van Kantelberg beveftigde't geen

de Koning kwam te zeggen : maar de Biflchop van Rochefter ont-

kende rond uit , dathy de verklaaring getekend had, gelijk wy hier

voor verhaald hebben.

'tHofftondop, met het het voorneemen van niet voor den 25.

weer in de vierfchaar tekomen„ Ondertuflchengaf hetlaft, dat men
de Koningin tegen die tyd zou dagvaarden, en dat men haar ook te

kennen zou geeven , indien zy als dan niet verfcheen, dat zy als hal

-

iterrig gedoemd zou worden. Op den dag dat deKardinaalenverga-

Koningin/ derden, bracht men hen haar Appel, waar van het Origineel noch in

wezen is, getekend boven en beneden op ieder pagina, ofbladzyde.

Deze Vorftin weigerde de plaats , de Rechters, en haar eigene Advo-
kaaten; beweerende, dat zy zich op de laatften niet vertrouwen kon.

Vervolgens appelleerde zy aan de Paus , en rechtvaardigde haar beleid

met verfcheidenè plaatfen van het Geeftelijk Recht, 't Appel geleezen

zijnde, en de Koningin niet verfchynende, verklaarde men haar

halfterrig.

De Legaaten dan ex ojficio moetende oordeelen , beflooten zy 't

gantfche proces in twaalf artykelen, over de welken zy getuigeniflen

ArtyTcelen hadden t' ontfangen. Deze Artykelen behelfden in fubfrantie: T>at
wegens h« £e Prins Arthus en de Koning'Sroeders waren: dat den eerfte Kathari*

na iretrouwd , en zjjn huwclijkyoltrol>ken had : dat na zjjn doodde Ko-

ning de Weduwe had getrouwd, uit kracht van een Difpenjatie des Faus :

dat diergelijke huwelijken door allede Godlqkeen menfchelijke wetten ver-

bo oden waren: en dat , op de vertooningen daar over aan de Taus ge-

daan , hy de twe Kardinaalen genoemd had , om wegens den aart van dit

huwelijk t oordeelen. 't Artykel , daar men van des Konings kant

'thardtftopdrong, was dat het huwelijk van den Prins Arthus vol-

trokken had ge weeft, d' Ondervorfchingvan dit punt veroorzaakte,

dat'erveele kittelachtige dingen gezegt wierden, tegen de welken

de
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den BhTchop van Rochefter geweldig u'tvoer: maar Volfey't kwaad 1529.

vindende, dathy omftandigheden , die de queftie verklaarden , ver-

foeyelijk noemde, raakten zy vry wat gaande, en gaven malkander

ecnige neepen.

Hier na ondervraagden de Rechters de getuigen ; maar ik zal de ge- °"
^"'^V

tuigeniflen , welke by leze gelegcntheid gegeeven wierden , ftilfwy- tuigen,

gende voorby gaan, ftuurende de geenen, die 'er meer af weeten

willen , na de Hiftoric van Mylord Herbcrt. 't Geen men 'er 'c krach-

tigft uit bcgrypen kan , is dat , volgens alle bedenkelijke fchijnbaar-

heden , 't huwelijk van Arthus en Katharina voltrokken had geweeft,

en dat men 'er zulke overtuigende be wyzen af had , als een zaak van

die natuur kon toelaaten . inzonderheid na't verloop van zeven-en-

twintig jaaren. Aldus ftond het vonnis geveld te worden, toen de

machten der Kardinaalen hen van den Paus benomen wierden.

Katharina had aan haar twe Neeven gefchreeven; dat zy eer zou .

SolllCi"-

.... r .
'

, tien van Ka-
lterven, als bewilligen in van haar Man gefcheiden te worden; dat timinasMt-

zygantfch geen recht in Engeland verwachtte; en dat, geen toe- ^^"ê
vlucht hebbende, alsin hun byftand , zy hen bad , den Paus haar ap- te Romen te

pel te doen goedkeuren, en te verwerven dat het oordeel der zaak
l

k
°^

n etrek"

aanCampeggius en Volfey benomen wierd. Campeggius van zijn zyde Alle deze

den Paus verwittigende van alles't geen'er omging , ontbood aan hem, fét r

8
okken°

dat hy de zaak noodwcndiglijk herroepen moeft. 't Oogmerk van de- uitd'orjgi-

zen Kardinaal was, zich voor eerft by de Koning t' ontfchuldigen, v^eSen
vervolgens een goede dienft aan de Keizer te doen, enter zelve tvd pjuny.van

3
r- J den 8 en o

voor een vroom en conlcientieus man te gaan. * ui„
y

DeMiniftersvanKarel, en van Ferdinand, ontroerd over dat Hen-
drik eenigen zijner Agenten van Romen op ontbooden , en onderrecht

had van de ftaat , in de welke 't Proces in Engeland was, verzoch-

ten de herroeping van de zaak. De Gezant des Keizers betuigde zelfs,

dat deze Votft liever alle zijn Koningrijken zou willen verliezen, als

de fchandelyden, welke op hem zou vallen, indien men vonnis te-

gen zijn Moeye velde. Maar Hendriks Minifters brachten daartegen

in, dat een diergeiijk verzoek ydel was, als zijnde het proces noch

niet voor de balie : wantzy hadden uitdrukkelijke order om t' ont-

kennen, datdeZittingenderLegaatengeopend waren. Zy moeften't

zelfs voor de Paus verhoolen houden , immers zo zy hem niet wel toe

de Koning geneigd zagen j en men had hen belaft te verklaaren , dat

Hendrik een herroeping aan zou merken , niet alleenlijk als een uitftee

~

kend
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1529. kend ongelijk, gedaan aan de twe Legaaten , maar ook als een von-

nis tegen hem geveld,' dathy'er ook niet na luifteren zou; en dat,

indien de Paus bekwaam was om zodanig een ongerechtigheid te be-

gaan, hy nimmermeer eenige inzicht voor hem zou hebben; dat aan

Campeggius en aan Volfey een Commilliegegeeven zijnde, men hen
dietiiet weer afneemen moeft op valfche aanbrengingen , of op bloote

vermoedens, en zonder klachten gehoord te hebben , dat de Kardi-

naalentegen de wetten , cftegendegerechtigheU, hadden gedaan.

Gelijk de Paus den Keizer noch zo ver niet gebracht had, als hy hem
wel begeerde te zien , vleide hy Hendriks Miniftersgeftadig evenzeer.

Zekere dag dat hy met Pieter van Vannes zat te praaten , betuigdehy

hem, dat hy het middel gevonden had om deze groote zaak fpoedig-

iijk t' eindigen ; en voegende by een gemaakte grimlag een fchijnbaare

vernoegdheid , fprak hy deze woorden, In den naam des Vaders ,

en i . . . . maar hy hield terftond (lil, even of zijn geheim noch
Geveinfd- niet ryp ge weeft had. Nooitisookde geveinfdheid iemand meer aan-

Pau*,
e
* geboren geweeft, als dezen Klement , die zich zo onfeilbaar toonde

züton^e in zijn liften, als hy't geloofde te wezen in zijn decifien of uitfpraakerr;

verqame- enVolfey, hoegaauwhy ook was, heeft hem niet eens in den ftrik

hng
>
No. kernnet! doen treeden. De Paus fchreefalstoen een briefaan hem , vol

^ x '°^ 2 '

van vleyeryen, welke in onze Verzameling ftaat; maarzy deed geen

groote werking: want men begon in Engeland .zich niet meer met
woorden te voeden.

De Paus vertoorndoverde kwaade handeling, welke hy ontfing

van den Gezant van Vrankrijk, van de Troepen der Florentynen, en

van die des Hcrtogs van Ferraren , dreigde den Engelfchen , dat hy zich

in des Keizers armen zou werpen , indien men hem voor deze over-

laden niet in veiligheid ftelde. Om hemte bevredigen , beloofde hem
KaiTali , dat hem in 't toekomende niets diergelijks wedervaaren zou:

maar de Heilige Vader ziende , dat de Florentynen hem geftadig

aantaftren, en dat zy onder den Abt Farfa, hun Veldoverfte, tot in 't

gezicht van Romen kwamen ftroopen , vreefde hy eindelijk, dat ze

zijn perfoon eens vat krygen, en hem, met de handen op de rug ge-

bonden , in procefTie te Florencen mochten brengen. In deze gedach-

te, gafhy aan Kaflali te kennen, dat, dewyl Vrankrijk en Engeland

hem alleenlijk niet befchermen wilden tegen d' aanvallen hunner

Jtondgenooten , hy liever befluiten zou, niet alleenlijk om vanden

Keizer als een geringe Aalmoezenier, gelijk men hem verweeren

had,
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had, gehandeld te worden , maar zelfs als een Dienaar, dandathy 1529.

de moetwil zijner afgevallene Ondcrzaaten langer zou verdraagen.

Mogelijk dat de Minilrers van Engeland de Florentijnen onder de hand

opmaakten om hem aldus te handelen , teneinde hem te doen gevoe-

len , hoezeerdegramfchap van Hendrik te vreezen was Maar dit be-

leid bracht een andere werking voort : het bevorderde het verdrag

van deze Paus met den Keizer , die berouw en fchaamte toonde

over Romen geplonderd te hebben , en van voorneemen fcheen te zijn

dit ongelijk door een eerbiediger beleid te vergoeden.

OndertulTchen verzochten de Minifters des Keizers, ernftiger als Giooredif-

ooit, deherroepingvan.de zaak 3 en d'Engelfchen arbeidden, ook Ruten
teRo '

n t 1/1 r < j r i • i
Jtien wegcnI

ernliiger als ooit , om deze ilag at te weeren» gegrond op verlcneide- éebetrek-

ne inzichten: dat de Paus deze zaak niet tot zich betrekken kon, zon- ^l^óïïen
der de twe Kardinaalen een hoon aan te doen ; zonder zijn eigen Pan?.

woord, zelfsfchriftelijkgegeeven,tebrecken^ en zonder dekwaade Z/c? ov-e

gevolgen, welken een vonnis, indien het recht toe van hem kwam, [-

r^amS
onmifleüjk zou hebben, over zijnperfoon te haaien : dat ten anderen |.^'

de Koning zich in Romen gantfeh geen zekerheid beloofde , ter oor-

zaak dat deze ftad door de Troepen des Keizers by na omcingeld was:
eindelijk, dat de rechten van de fouveraine macht der Koningen van

Engeland zo heilig waren , dat men die niet verbreeken mocht ; en

dat men ze dan verbreeken zou , als men Hendrik te Romen dagvaar-

de. In een andere brief beval de Koning aan KaïTaJi, indien het ge-

beurde dat de Paus de zaak tot zich betrok , tegen zijn beleid te pro-

teftcren, en van hem , als vaneen valfche Stadhouder van Jelus

Chrirtus, aan de rechte Stadhouder t' appelleren. Maar na dat hy 'er

zijn gedachten wat had laaten overgaan , herriep hy deze orders.
'

oordeelende het noch niet raadfaam, tot d'uiterfte middelen te ka-
rnen. Aldus vernoegde men zich voor die tijd met aan den Pluste
kennen te geeven , dat d' Engelfche Adel zich verbonden had om aan
des Koningszyde te vallen, in geval het Roomfche Hof iich kwalijk
droeg , en dat deze Vorft genoodzaakt wierd zich van de Roomfche
Stoel af te zonderen. Men voegde 'er by, dat d' ondergang van
Volfey onvermijdelijk was , indien het vonnis v&n de zaak niet

meer aan de Legaaten ftond. Ten anderen
,
gelijk rfién den Paus gebe-

den had, den Keizer te dwingen, het Brevet, daar men men zo veel

af fpjak, te Romen te zenden, had KaiTali laft om dit artijkel niet

meer aan teperflenj vermits het het verzoek wegens de herroeping

R van
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1529. van de zaak begunftigde , en dat de Legaaten zich met een authentyke

copy van dit Brevet vernoegden.

Men zou deze herroeping wel hebben willen verhinderen, door

het recht zelve; maar men kon nooit veiliglijk te raad gaan met de

Canoniften van Romen , welke van J' eene kant alle de geheimen aan

de Paus ontdekten, van wien hun bevoordering afhing, en van

d' andere hun rekening vonden by de zaaken in hun eigene Rechtban-

ken te trekken.

Salviati, vertrouweling des Paus , maar omgekocht door d'Engel-

fchen, aan deze Minifters berichtende, dat Campana tyding uit Én-

geland bracht , dat het proces daar alreedts zeer was gevoorderd > dee-

den zy verfcheidene eeden, dat 'er niets valfcher was 5 en een Syl-

vefter Darius genaamd , dien Hendrik na Romen gezonden had , om
de herroeping af te weeren, beveftigde 't geen zy zeiden» Maaralle

hun betuigingen waren onnut; want Campana kreeg brieven , wel-

ke hen van valfheid overtuigden. Eindelijk, als de zelve Minifters

tegen Salviati zeiden, dat Campana, uit den naam des Paus, aan

Hendrik beloofd had , alles 't geen inde volheid der Apoftolifche

macht zou wezen , antwoordde hen den Italiaan , dat Campana
fwoer, nooit iets diergelijks gezegt te hebben. Zodanig is het lot der

Minifters , welken men met tedere handelingen belaft : zy zeggen

verfcheidene dingen, die zy kort daarna ontkennen : zy doen eeden,

en verfweeren zich, na dat hun Mecfters't hen gebieden : en deze

lichtheid, omzijn trouw van de wil eens Vorft te doen afhangen , is

een der voornaamfte hoedanigheden , welke in een openbaar Minifter

gezocht worden.

De zaaken aldus gefchikt zijnde , was de Paus ettelijke dagen , zon-

der de minfteverpoozing, geftadigvandeKeizerfchen, of van d' En -

gelfchen , omringd. Eindelijk befloot hy , die te begunftigen , en

dezen zeer beleefdelijk te handelen» d' Engelfchen vertoonden aan

hetRoomfcheHof; dat, indien Campeggius van ad vys was, dat de
zaak aldaar betrokken wierd, hy het wenfehte , omde verwytingen,

en degramfchapdergeener, den welken het vonnis niet voordeelig

zou wezen, niet te draagente hebben ; en dat daar door alles gewif-

felijk op den Paus zou vallen, die, op d'eene of d' andere wys, zich

niet ontflaan kon van tot een vonDis te komen. Ondertuflchen, ge-

lijk zy de flechte werkingen van hun eeden , en van hun betuigingen

,

bemerkten, en dat zy zich erinnerden 't gevolg, 't geen des Keizers

drei-
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dreigementen op den geeft des Paus haddengehad, fprakenzy van 1529.

hem af te zetten : maar hun dreigementen wierden verfmaad, ver-

mits Hendrik geen leger omtrent Romen had , om ze t' onderfteunen.

Al de vrucht, die 'er afvoortkwam, was dan, datKlement, zon-

der 'er over verfchrikt te zijn , alleenlijk 'er verbitterd over was.

Waarlijk, d'overzetting van 't proces kon aan Katharina niet ge-

weigerd worden , zo men 't Geeftelijk Recht volgde \ en 't was ge-

meen genoeg , Gelaftigden 't oordeel van een zaak afte neemen , en

de zelve in d' opperfte Vierfchaar te trekken, als 'er goede redenen

waren om zulks te doen. Nu twijfelde niemand, ofd'appelmiddelen

der Koningin waren zeer rechtvaardig. Maar daar was een heimelij-

ke beweegreden, die Klement aandreef, om een geheele voldoening

aan den Keizer te geeven ; te weeten dat , hun verdrag gemaakt zijn- De Paus

de , en binnen weinig tijdts moetende afgekondigd worden , de Paus in ve «"dra?

de Commiflie der Legaaten herroepen wilde, eer hy deze vrede deed zer .

afkondigen: dewijl men anderfins tot zijn fchande zou hebben kon-

nen zeggen , dat d'overzetting van de zaak een der voornaamfte arty-

kelen van het verdrag was.

Hy vreefde echter altijd, den Koning van Engeland , wiens inborft

hy kende , en wiens gramfchaphy niet gaarne te draagen zou gehad
hebben, te verliezen. Geflingerd door deze gedachten, en door deze

vreezen , zag hy Bennet aankomen , die zich voor zijn voeten wierp ,

en met de traanen in d'oogen tegen hem zei : („)dat, indien hy de

„ zaak te Romen betrok , de Koning en het Koningrijk van Engeland

„ onmilTelijk voorde Paufen verlooren waren : dat Volfey hem met

„ d'uiterfte ernft bad , 't oordeel van de zaak aan hen te laaten : en dat

„deze Prelaat liever van lid tot lid verfcheurd wilde worden , als een

„vonnis vellen, 't geen ofzijn gewiffe , ofde gerechtigheid kwetfte.

De zelve zaaken waren alreedts tot Klement gezegt. Hy begreep

lichtelijk, welk een ongenade hem dreigde: dat, indien Engeland
Verh

-
van haar oude gehoorzaamheid aan de Roomfche Stoel afweek, alle heiddes

de Lutherfche Vorften , alreedts tegen de Keizer verbonden , zich
Pauï*

terftond by Hendrik zouden voegen : dat de Koning van Vrankrijk ,

om het belang van zijn Staat , genoodzaakt zou zijn in het zelve ver-

bond te treden: dat de Kerk alsdan een fchrikkelijke fcheuring zou

lijden : dat de Kettery zich verfterken zou : en dat de macht der Pau-

fen een harde aanftoot zou krijgen, die haar wel ter neer zou konnen

werpen. Dit alles voorzag hy: maar hy vleide zich, dat men hem al-

R 2. leen»
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1529. lecnlijk dreigde, om hem te vervaaren, en niet in de gedachte van

de zaaken ten uiterft te dryven: dat Hendrik , kwalijk voldaan over

Luther , die hem fmaadelijk gehandeld had, zich niet by hem zou

voegen: endat, zijn eigen eer handhaavende, hy nimmermeer voet

zou geeven om te zeggen, dat eenbloote weigering bekwaam ge-

weeft had om hem de Kettery te doen omhelzen. Deze gedachten (tel-

den den Paus een weinigje geruft, die ondertuiTchen , om zich voor

Hendriks gramfchap t'eenemaal te beveiligen , befloot den Koning

van Vrankrijk meer als ooit te liefkoozen , en t'arbeiden om hem met
den Keizer te verzoenen.

Een andere betrachting deed dezen Paus zijn voorneemen t'eene-

maal vaft ftellen. Hy had een zeer krachtige begeerte ,om die van zijn

Huis in de fouverainiteit van Florencen te beveftigen; en de Keizer

beloofde hem, daar toe te helpen. Hier na was 'er niets meer be-

kwaam om hem van een volkomene verbintenis aan dezen Vorft af te

wenden. Zijn laatfte befluit was echter gelijkvormig met hetgeen

,

't welk hy voor heen had genomen, teweeten, te trachten den Kei-

zer te behaagen , enden Koning van Engeland niet te verliezen. Op
den o July deed hy de Minifters van dezen laatfte by zich ontbieden,

en verklaarde hen, dat het proces alreedts zeer gevoorderd zijnde, en

de Keizer d'overzetting 'er afverzoekende , hy , volgens 't gevoelen

zijner Canoniften, zich niet ontdaan kon van de CommiiTie der Le-

gaaten te herroepen. Zy, verbaafd over deze tyding , ftelden hem
voor oogen, alles 't geen zy bekwaam oordeelden om hem van gedach-

te te doen veranderen, en 't geen de Koning en de Kardinaal aan hen

ontbooden hadden tot hem te zeggen. Hun verwijtingen, en drei-

gementen, ontrukten hem traanen, en zuchten. Doordrongen van

een diepe droefheid , wenfehte hy, dat de dood hem van een zo groo-

te ftraf kwame vcrloflen , en voegde'er woorden by , die wy hier ver-

naaien , opdat men zien mag , door welkeen geeft deze gepretendeer-

de Stadhouder van Jefus Chriftus gedreeven wierd: tAch my rampza-
lige', riephy , 'k^ie maar al te wel^ hoe veele»ngelH\kenmy dreigen ;

maar ik vind my tujfchen de hamer en het aanbeeld: \kanu\v Meefier
niet voldoen, zonder deftorm over my te haaien \ en'tgeennochbevteen*

lijker is , zonder Cjodts Kerkjuoor het zelvegevaar bloot tejlellen. Ver-
volgens, als men hem deed gedenken aan zijn belofte, en aan zijn

verbinteniflen , zo by mond als by gefchrifr gedaan : 'k Wilde gaf hy
2en antwoord , noch meer voor den Koning doen , als tk, beloofd heb ;

maar
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maar wat middel is'er om den Kazcr te weigeren tgeen hy verzoekt ? Zijn 15291

Troepen leggtn rondom dez^e (iad\ en niet alleenlykkanhymy dwingen,

hem recht te doen; hy kan zelfs , enmetmy , en met al'les 't geen my toe»

behoort, na zijn zin Ieeven.

Alszy zagen, dat de Paus zich niet zou Isatcn omzetten , (lachten

zy maar om tijd te winnen , en baden hem , niet eer de handen aan 'z

werkteflaan» voor hy aan hun Mecfter 'er over gefchree ven, ende-

ze Vorft hem geantwoord had. Straks berichten zy den Koning-, dat

men, in zodanig een gefteldheid, ofeen verhaart vonnis rnoe'r. doen

gecven , ofde fchande V3n een overzetting ontgaan met de proceduren

op te fchorten ; dat, wat 'er ook af komen mocht, men alle de brie-

ven van Vlaanderen moeft openen , die van Campeggius aanhouden,

en welacht geeven , datgeenige Bullein 't Koningrijk konde komen:

dat zy vreefden , dat de zaak binnen weinig dagen te Romen betrok-

kenzou worden. Eenbrief, welke zy opden 16 July aan deKoning

fchreeven , behelfde , dat de Paus hen zo even had doen ontbieden,

om aan hen bekend te maaken , dat hy de voorgaande dag d' overzet-

ting getekend had. Zy vernamen van een andere kant; dathetver- De zaak te

érag tuiTchenden Keizer en dezen Paus getekend was; dat de vrede op Komen be-

den 18. afgekondigd zou worden ; dat de Paus niet alleenlijk den Kei-
roePcn

~

zermeer vreefde , als alle d' andere Vorften , maar dat hy ook zelfs

,

waar het ook in wezen mocht, meer vertrouwen op hem begon te Ziaon^e

hebben. Driedagen daarna ftuurde de Paus, met een Exprefle , d'o- Verqame-

verzetting in Engeland , en fchreef hier over aan Volfey: maar hy ^ ,r7S » No-

fchreefaan de Koning niet als naderhand. l c '

Terwyl deze zaaken te Romen gefchiedden , volgde Campeggius Gevolg der

zijn inftruclien met een wonderlijke behendigheid. Hy vond altijd re-
"*rBÖie v

:
n

'

1 j ,r » > •
I liet proces ui;

nenvan verlanging; en als de Koning er over klaagde, vertoonde Engeland.

deze Kardinaal aan hem, dat, om zijn eer te behouden, om Ka*

tharina te beletten voordeel uit een verhaart: vonnis te trekken , en om
aan de wereld te toonen, met welk een gematigdheid, en met welk
een gerechtigheid, deLegaaten zelfs de minfte omrtandigheden van
deze gewichtige zaak o verwoegen , men zeer voorzichtelijk deed met
nieralsby trappen te gaan. Op deze grond wierden de Zittingen van

den 2 y. tot den 28. Juny verfchooven ; moetende de Rechters als

dan de Koningin, indien zy niet en verfcheen, als halrtcrrig veroor-

deelen, en vervolgens tot het examen der getuigenifTen treeden:

'tgeen men in 't werk (lelde. Thans wierden de Zittingen tot den f.

R 3. ]>
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1529, July uitgefteld. Opdeze dag las men de Bulle, en het Brevec ; en

d' Advokaaten des Konings drongen aan op de vaifheid van dit Bre-

vet, en op de nietigheid van deze Bulle, dienende zich van de zelve

redenen, welken wy hier voor verhaald hebben. Campeggius vond

het kwaad , dat zy inbrachten , dat de Paus niet difpenferen kon van

het Godlijk recht, en dat zijn gezag zich zo ver niet en ftrekte. DeLe-
gaaten zeiden; dat d>: een al te tedere queftie was , om van hen uitge-

weezen te konnen werden; dat zy ze niet wilden hooren bepleiten;

en dat de Paus maar alleen daar uitfpraak over kon doen. Na acht da-

gen vacatie, vergaderde men weer op den 12. july, en vervolgens

op den 14. geduurende de welken men getuigeniflen ontfing ; en de

Kardinaalen verkoozen eenige Commiflariflen, om zekere bejaarde

perfoonen , waar van men goede verklaaringen over de zaak verwacht-

te, t' ondervraagen. Den 17. wierden alle de getuigeniflen gemeen
gemaakt ; en men las verfcheidene ftukken van het proces , welken
het Hof ontfing. Den 21. vergaderde men weder • geloovende een

iegelijk, dat het wezen zou om vonnis te vellen. Voor eerft las men de

proteltatie, die de Koning had gedaan, toen hy in zijn meerderjaa-

righeid getreden was. Vervolgens flooten zijn Advokaaten alle hun
bewyzen, herhaalden in fubftantie 't geen ten zijnen voordeele ge-

•2egt ofgeleezen was , en verzochten vonnis. Campeggius antwoord-

de hen, dat het raadzaamer zou wezen , een weinigje tijdts te Jaaten

tuflchend'inftrucTiie van het proces en het vonnis van de zaak. Hier

op gafhy oorlofaan de Vergadering, en ftelde de Zittingen uit tot de

volgende vrydag, de 23. van de zelve maand. Tot die tijd toe had hy
geftadig voorgezeten , 't zy door 't recht van ouder promotie, 'tzy

om te doen zien , dat hun manier van procederen vry was van zyd ig-

heid. En inderdaad , indien Volfey zich al t' yverig in dit proces had
getoond , zou men 'er ongerechtigheid in hebben konnen verdenken.

Aldus, hoewel hy in de Rechtbank zat, aan de zyde van d' andere

Legaat, 't was alleenlijk parforme , wordende alle d' orders uit de

naam van Campeggius gegeeven.

Degrootedag, die men federt fo lange tijd verwachtte, kwam
gen gereed eindelijk. De gehoorzaal was wel haaft vol volks ; hebbende een iege-

xyndetoteen Üjk zich bereid om het vonnis te zien vellen. Maar de verwondering

wart'cam- was algemeen , toen Campeggius 't Hof tegen den eerften October
ceggiujhct dagvaarde. Om dit beleid te rechtvaardigen , bracht hyby; dat zy

in deze plaats waren als Leden van het Heilig Collegie , waar van zy

by
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ky gevolg de regelen moeden volgen; dat het Confiftorie alstoentot i<zq.
aan de maand Oótober vacatie had: daar hy noch by voegde; dat,

op de trouw van een goede Kardinaal , 't geen hy ten dezen opzichte

zei, zeer gewis was.

De Koning luifterde, ineen nevenftaande kamer , 't geen 'er in de Algemeen

gehoorzaal omging; en hy was in een ongeloofelijke verbaafdheid, ,™ fnoesen >

toen hy Campcggius aldus hoorde fpreeken. De Hertogen van Nor- uitrteiiing

folk, en van Suftblk, welke daar waren, klaagden geweldig over veroorzaakt .-

deze uitftelling, en drongen de Legaaten aan om vonnis te ftryken.

Campeggius gafhen ten antwoord , dat , als zy zulks al deeden , 'tvon-

nis zonder kracht zou wezen, alsgegeevenin devacatien : maarhy
deed hen tegen 't begin van de maand October veel hoopen: Allede

Heeren raakten gaande, op 't gezicht van dit beleid; en Suffolk,

overweldigd door zijn toorn, lw"oerby de Mis, dathetfpreekwoord

waarachtig was, en dat nooit Kardinaal in Engelandgoed oedaan had.

Hun gramfchap bracht de verbaafdheid in 't gemoed der twe Legaa-

ten , inzonderheid in dat van Volfey ; want, wat Campeggius belangt,
v£jfe

v"rrn'

hy kon niet meer verliezenals zijn Bifdom van Salisbury , en de ver-

gelding welke hy van den Koning gekreegen zou hebben: En noch
verwachtte hy , dat de Keizer en de Paus deze fchade vergoeden zou-

den. Maar zijn Collega vond zich in eenveel arger ftaar. Gelijk hy
veel te verliezen had » had hy ook alles te vreezen, 't Kon niet wel

miflen , of men moert: hem achterdenken van te vooren welgewee-
ten te hebben 't geen 'er nu gefchiedde; en niets docht hem bekwaam,
omdeftorm, daar hy zich door gedreigd zag, te {tillen. EngewilTe-
lijk, zijn Meefter had hem over bloote verlangingen zo kwalijkge-

handeld, dat hy zich, van het oogenblik af dat alle de hoopingen
van deze Vorft verdweenen , wel tot een ongenade mocht bereiden.

Ten anderen, gelijk hy zijngunft, geduurende een lang Minifter-

fchap, kwalijk gebruikt had, maakte een gedrang van vyanden zich

gereed om hem te bederven. Alles 't geen de vrees net droevigft heeft

,

trad te gelijk in zijn geeft , ter zelve tijd verfcheurd door d' eerzucht

en door de gierigheid» Maar de Koning hield in deze gelegentheid

een loffelijke maatiging, welke men van een Vorft: van zijn aart niet

verwacht zou hebben. Hy fcheen niet ontroerd over dit gevolg ,

hoewel zijn hoop 'er byna t'eenemaal door uitgedoofd was. Immers

,

om zijn moeyelijkheid te verbergen , ofte verdryven , deed hy een

ipeeltochtj geduurende de welke hy brieven van zijn Minifters te Ro-
men
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1525. men omring, die hem vermoedelijk argwaan baarden : want hy ar-,

beidde om zich te verzekeren, ofde Kardinaal Campeggins zijn ge-

heimen niet aan de Paus geopenbaard had , enofhy ze nimmermeer
aanhemopenbaarenzou , in geval hy 't nochniet had gedaan. Volfey

wierd belaft:, zijn Collega hier over te fpreeken , en hem beide deze

a; rijkelen te doen befweeren. Eenige tijd daar na bracht een Bode aan

de twe Legaatende herroeping van hun macht, meteen Brevet hier

over, en een dagvaarding voor de Koning en vooi de Koningin. De
Koning 'er bericht af hebbende, deed den Kardinaal van Jorkfchryven;

dathy niet wilde , dat men de dagvaardig aankondigde, noch dat de
macht der Legaaten uit kracht dezer dagvaardingbrieven verbroken

DeKo wierd; dathy nimmermeer zou lijden , dat men zijn fouverain gezag

"ESt? krenkte » dat hy OC)k ni" meer verftond , dat men zijn Onderzaaten
rerfchyncnj inboezemde, dat een vreemd Hof recht had omhem, waar'took

wezen mocht, te doen veifchijnen , en hem uit zijn Koningrijk te

trekken : maar dat hy toeilond , dat de Legaaten op het bloot Rrevet

des Paus verklaarden, dat hun CommiiTie geëindigd was. Dit was,
d' eerfte {lag , dien Engeland tegen de macht der Paufen deed.

De twe Kardinaalen aldus van't ampt van Legaaten ontbloot zijnde,

vervoegden zig te Grafton by Hendrik. Een ieder verwachtte, dat

Volfey alstoen ontgunftigd zou worden ; vermits de Koning, alreedts

weinig over hem voldaan, ook nog verftaan had, dat deze Kardi-

naal deel had gehad in de verlangingen der inftrucliie van het proces,

en in d'overzetting van de zaak, en dat 'er de handel tulTchen de

Paus en de twe Legaaten behendiglijk af beleid had geweeft. Maar
daar is weinig fchijns , dat dit waargeweeftzy : want van d'eene

kant maakte de zorg, welke d' aanhangers van de Koningin namen
om dit gerucht t'onderfteunen, even ofzy 'er zeer ge wille rydingen

van Romen af ontfangen hadden, ofwel ofde brieven van Volfey

onderfchept hadden geween1 ; deze zorg, zeg ik , gevoegd by de

haat, welke Karel en Katharina voor den Kardinaal hadden, enbyde
begeerte om zijn ondergang te bewerken, maakt alles, 't geen zy

tegen hem gezegtkonnen hebben, verdacht, En ten anderen, indien

men betracht d'iever, met de welke hy den Paus aanperfle, om Hen-
drik te voldoen , zal men bemerken, dathy d'echtfcheiding waarlijk

meende. Dat men ons anderfins toone , wat oogmerk hy zich voor

kon (tellen, met zich te dienen van de diepfre en gevaarlijkfte veinze

ry, welke noch eenigmenfeh heeft konnen verzinnen. Opwatwyze
de
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de zaaken ook gegaan zijn, had Hendrik, zodanig gefield zijnde 1529.
als hy was , geen moeiteom zich te laaten voorkomen ; konnende niets

tot nadeel van Volfey gelooven , zo lang als deze Minifter hem geen

reden van mifnoegen en geeft; en vaardig om allerhande indrukken

tegen hem t' ontfangen, zo haaft als hy hem niet meeren bemind.

Deze verandering borft echter niet terftond uit. Volfey en Campeg-
gius wierden van den Koning wel ontfangen. Den eerfte had verfchei-

dene gefprekken met hem , 'tzy in den Raad , of in 't by zonder:

eens onder anderen was hy ettelijke uuren lang met dezen Vorft al-

leen. Eindelijk keerde hy weer na Londen, bynaverloft vand'ont-

roerdheden , die hem voor heen pynigden. *t Geen hem vorders t' ee-

nemaal geruft fteldc, was datd'andere Gunftelingen, als de Hertog

van Suffolk , de Ridder Thomas Boelan , Markgraaf van Rochefort

gemaakt , de Ridder Brian Tuke , en de Secretaris van Staat , ten

zijnen opzichte niet van beleid waren veranderd. Hybefloot, dat,

dewijl deze weerhaancn van de fortuin , indien men aldus fpreeken

mag, in de zelve gefteldheid als voorheen waren, de lucht noch geen

verandering geleeden had.

Anna van Boelan, welke de Koning van kant geftuurd had , om het Weder-

morren voor te komen , indien men haar, geduurende de Zittingen *omftvan

, ,. , . P. . . .. . ,° Anna van
derKardinaalen,by hem zag , wierd , toen d' inbindingen geen plaats Boeianaan

meer en hadden , te rugontbooden. Eenige Auteurs zeggen , dat zy,
hctHof#

vergramd o?cr dit flag van ballingfchap , beflooten had niet meer aan

het Hof te verfchijnen , en dat de dreigementen van haar Vader naau-

welijks bekwaam waren om haar weer by de Koning te brengen.

Maar ik zie niets , 't geen dit gevoelen onderfteunt. Alles 't geen ik

vind, isdatdegenegentheid, welke zy tot die tijd toe voor de Kardi-

naal had gehad , in een haat veranderd was , die tot den ondergang
van deze Minifter niet weinig en hielp.

De vrede wierd tuflehen Hendrik en zijn Matres gemakkelijk ge-

maakt ; en 't gebeurdde toen 't geen gemeenlijk in diergelijke ver-

binteniflfen gebeurt, 't Afwezen van Anna van Boelan ontftak den
Koning des te heviger. Alle de gedachten , alle de voorneemens van
deze Vorft , ftrekten zich niet wyder als om het middel te zoeken -^er.

van zich gelukkig te maaken. Dan fteldehy zich voor, nieuwe Rech-

ters van het Roomfche Hofte verzoeken j maar 't zou te veel tijdts ver-

looren geweeft hebben en ten anderen konden deze nieuwe Rechters,

even als d' eerften herroepen worden. Dan dacht hy om vlak uit met

S de



13$ Hiftorie der Reformatie

1529. den Paus te breeken; maar een ryper overweeging benam hem deze

gedachte : want , behalven dat hy in zijn gewiiTe de wezendlijke pun-

ten der Religie inde zelve zin geloofde , alsdeRoomfcheKerk zeker-

de , hing zijn Volk zodanig aan d'aangenomene leerftukken, dat,

t'onderneemen de zelven te veranderen, geweeftzou hebben zich in

een al te groot gevaar ftellen. De vrees van deze gevaaren dreef hem
dikwils tot een gantfeh ander befluit te neemen; en aanmerkende,

dat de Paus en de Keizer niet gefcheiden konden zijn , wilde hy zich

by hen voegen , in de hoop van Karel te brengen tot te bewilligen,

dat zijn huwelijk verbroken wierd. Maar op deze wijs zou hy zich te-

gen 't belang van Engeland hebben gekant ; en ten anderen kon Karel,

na Katharinas verdediging opentlijk op zich genomen hebben, deze

Vorftin behoudens zijn eer niet verlaaten.

Hendrik vlottede aldus tulTchen verfcheidene onzekere voorneemens,
' toen men hem een middel kwam voorftellen, 't geen hem eindelijk uit

de bekommering reddede. Daar was toen ter tijd te Walthameen
zeker Doftor in de Godtsgeleerdheid , Kranmergeheeten, die in 't

eerft te Kambrige een lid van Jefus Chriftus Collegie had geweefl:,

maar die zijn plaats verlooren had , ter oorzaak dat hy getrouwd was.

Van hier was hy overgegaan in 't Collegie van Bukkingara, om 'er

lefTen in de Godtsgeleerdheid te doen. Zijn Vrouw gefturven zijnde

,

tradhy weer in zijn plaats te Kambrige , daar hy wei haaftd'achting

van de gantfche Academie , en de toejuigchingen van al de wereld

verkreeg : en in der daad , hy verfcheen met voordcel in d'openbaare

plechtigheden van deze Univerlueit; maar 't was een man zo onbe-

kwaam om de benenden te bekuipen , dat hy de voorliggen , welken

men hemdeed van hem te bevoorderen, ter naauwer nood aannam.

Op deze grond weigerde hy een Profeflbrs Stoel in het Collegie,

't geen de Kardinaal t'Oxfort gedicht had. Vervolgens , toen de peft

de ftad Kambrige begon aanjte taften , trok hy 'er uit met twe Zoo-
nenvan den Heer CrefTy, welken hy onder zijn beleid had, en ver-

voegde zich te Waltham , by de Vader zijner Weezen.

De Koning wederkecrende van dereis, daar wy zoevenafgefpro-

ken hebben, en te Waltham vernachtende, betekenden de Wijk-

meeftersaanGardiner en Fox 't huis van den Heer CreiTy. 't Geval

wilde, dat Kranmer 't avondmaal met deze twe Heeren hield, waar

van den een Secretaris van Staat , enden ander Groot AalmoelTenier

was. De praat viel op de zaak,, die toenmaals alle de geeïten en

alle
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alle de gezelfchappen , bezighield: en gelijk 't Gardiner en Fox niet i^q,
onbewuft was, in hoe groot een achting Kranmer gehouden wierd,
wegens zijn wijdftrekkende geleerdheid, en de bondigheid van zijn

oordeel, vraagden zy hem, wat hy van d' echtfcheidiog geloofde.

Kranmer, na zich zediglijk ontfchuldigd te hebben van hen t'antwoor-

den , zei: („) dat, volgens zijn gevoelen , de zekerfte en kortfte Kramer*
i)Weg zou zijn, voor eerft te verklaaren, en t' ondergronden , of voorflag wc-

J i-r •
I i-i ij- C • j > r\ gensd Echc-

ï, aesKonings huwelijk geldig was, otniet; dat s te zeggen, of het fcheidmg.

j> Godlijk recht diergelijke huwelijken verbood, of niet en verbood.

„Want, voegde hy 'er-by , zo dit huwelijk ltrydig is tegen het Godlijk

„recht, kande Difpenlatie, daar het op gegrond is , nietbeftaan;

;, dewijl de Paus gewifTelijk geen macht en heeft om geoorlofd te

„maaken, 'tgeen God ongeoorlofd verklaard heeft. Aldus, zonder

j, met onnutte handelingen by de Paus tijden geld te verliezen, zou

t, het raadfaam zijn de geleerdfte Mannen , en de vermaardfte Univer-

siteiten van Europa, te raadpleegen. Indien d'eenen end' anderen

3, zich eenmaal voor de Koning verklaaren , zal de Paus noodzakelijk

,

„ten zijnen voordeclc, vonnis moeten vellen; ter oorzaak dat de

,, Difpenfatie uit zich zelve vallende, 't huwelijk, niettegenftaande

„deze Difpcnfatie, bloedfchandig is. Kranmers voorflag behaagde

den twe Minifrtrs uüfteekend wel, welke zich bereidden om 'er den

Koning des anderendaags kennis af te geeven; maar met ditonder-

fcheid , dat Gardiner wilde , dat zy dezen raad als uit zich zelven gaven;

daar Fox in tegendeel oprechtheidts genoeg had om Kranmer recht te

doen. De Koning vondden raad, welke men hem gaf, verftandig; en

hy zag wel , dat , indien men op die voet had begonnen , men hem veel

geldts, en veelongeneuchte ,
gefpaard zou hebben. Hy beval ter- door de Ko-

Bond , dat men Kranmer zou gaan haaien ; en men hoorde hem met "Sfu"/
1

een groote vernoegdheid zeggen » hoewel in een grove taal , dat hy

eindelijl^t varken by't rechter oor had. Kranmer geraakte dan aan 't

Hof , daar een wijs en voorzichtig beleid , verzeld van een volkome-

ne oprechtheid, en van een loffelijke vryborftigheid , hem de gene-

gentgentheid en d' achting van zijn Koning verkreeg. Hendrik diende zijnacli-

zich waarlijk liever van Gardiner, als van zijn andere Miniftes, ter K
n

rfn
v°°£

oorzaak dat deze een by zondere behendigheid tot de zaaken van kuipe-

ry had: maar deze Vorft betuigde hem zo veel achtings niet, als hy

wel voor Kranmer deed blijken. Men kan zelfs zeggen , dat hy eer-

biedigheid voor dezen laatftc had, en dat , fchoon hy gemeenlijk

,

$ z als
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i$Za. als men zich tegen zijn willen ftelde, ongeduldig was, hyindeze

ontmoeting niet van gevoelen veranderde ; eindelijk dat Kranmer »

hoewel weinig gewoon hem te vleyen , een ongemeene achtbaarheid

aan hem verfchuldigd was , welke zo lang duurde als het leven van

deze Vorft, en waar aan d'andereGeeftelijken des Koningsrijks nooit

het zelve deel hadden. Als men ook Volfey op het punt zag van de

gunfl: en het Minifterfchap te verliezen, aanmerkte een iegelijk Kran-

mer als een opkomenden Gunfteling.

voifeyin Geduurende de Zittingen van S. Michiel, wierd den Kardinaal't
«ngunft. groot zegel afgeëifcht. Hy wilde 'er in 't eerfl: niet affcheiden : doch

doch op een brief, welke hy de volgende dag van den Koning kreeg

,

(telde hy deze tekenen van d' eerfte waardigheid dts Koningrijks in

handen der Hertogen van Nortfolk, en van Suffolk. Men wilde ze

•wedergeeven aan Warham , Aardtsbifïchop van Kantelberg , die^e

voorheen had gehad ; maar hy verzocht ontflagen te zijn van ze aan te

neemen : mogelijk dat hy zich t'oud achtte om deze moeyelijke be-

diening waar te neemen : mogelijk ook dat hy voorzag d'jongeneug-

ten , en de rampen , welke (ronden te vallen op de perfoon , dien

Thomas men tot ^cze hooge waardigheid zou verheffen. De Ridder Thomas
MorusGroot Morus wierd van den Koning Groot Kancelier gemaakt. Hy was

gemaakt!* doorluchtig door een volmaakte kennis van alle de zaaken, welke

tot zijn ampt behoorden ; doorluchtig door een diepe geleerdheid,

die zich tot over de meefteweetenfehappen uititrekte ; en noch ook
doorluchtig door de ftrengheid van zijn leven, endoor zijn verfmaa-

ding der rijkdommen. Ten anderen oordeelde men hem bekwaamom
op de Kardinaal te volgen, vermits zy te famenveele dingen gedaan

hadden.

Weinig tijdts daar na befchuldigde de Prokureur Generaal Hales

Volfey voor des Konings Bank, een zo genaamde Rechtsbank; dat y

niettegenfiaande d' ordtnantie , gemaakt onder Rykaard de II. hy 'Bullen

van den Taus getrokken had, tot de bediening zijns ampts van Leaaat , en

dat hy'er zjek geduurendegantfeh ejaaren afhad gediend. Volley ant-

woordde door zijn Prokureur -

y dat hy geen kennis had gehad van
d' ordonnantie, daar men af fprak ,- en dat, zonder zich te willen

rechtvaardigen, hy toevlucht nam tot de goedertierenheid van zijn

Meefter , aan wien hy zich volkomentlijk onderwierp. Maar de Rech-
ters verklaarden, dathy van de befcherming des Konings vervallen

was, dat zijn goederen verbeurd waren, en dat men hem zelve kon

aan-
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aantaften. Terftondnam men bezitting van 't Paleis van Jork ,'t geen 1529.

tegenwoordig Withal is, de verblijfplaats der Koningen van Enge-

land. Men tallte, zeg ik , dit Paleis aan ,
gelijk ook de (choone

meubelen , daarnet mee verrijkt was , en die al het heerlijkft, 't geen

men tot noch toe in het Koningrijk gezien had , te boven gingen-

Wat 'er afzy, ik vind niet, dat Volleys ondergang in des Konings DeKonin-
m . ,n »»• i-.ii •• -l ijl fchijnt vol-

geeft bellooten \x as. Mogelijk dat men ten zijnen opzichte aldus nan-
ltry ccluer

delde, alleenlijk om den Paus te vervaaren , of omhemind'ongunft noch te be-

. ..111 a 11 j -ai minnen.
van deze Kardinaal te belangen. Alles doet ons ten minltengeloo-

ven, dat Hendrik niet van voorneemen was zijn Gunfteling t'eene-

maal te bederven, en dat hy hem maar vernederen wilde. Getuige

daar van is 't geen hy voor hemdeed: hy vergunde hem zijn befcher- Den 12.

ming,en vervolgens brieven van genade: hy herftelde hem in't Aardts-
™nn

'

bifdom van Jork, en in 't Rifdom vanWinchefter: en eindelijk, hy
^gbru.tiu

gafhem voor acht of negen duizend piftoolen aan zilverwerk en meu- ^tt pat [

beien weder. Sedert die tijd kreeg Volfey van des Konings, en van farsz.an-

Anna van Boelans wege , tot dikwils herhaalde verzekeringen van de noReg. ii-

vervolging hunner vriendfehap.

Zijn vyanden ondertuffchen al teveel gedaan hebbende, om niet

verder te gaan, {telden zy alles in't werk , om hem t'ecnemaal te ver-

delgen. Zo haaft als het Parlement vergaderd was , leverde men in't

Hoogcr Huis verfcheidene befchuldigingen tegen hem in • en zy wier-

den daarzonder groote fwaarigheid aangenomen: vermits hy in dit

Huis weinig vrienden, en in tegendeel vcele vyanden had. Vervol-

gens wierd zijn befchuldiging in het LaagerHnis gebracht, waar van

de toeftemmingnoodzaakelijkwas: maar Kromwei, een oud Huis-

genoot van deze Kardinaal , wift degeeftenzo wel te leiden , en be-

weerde Volfeys belangen met zulk een behendigheid , dat hy hem
voor deze tocht uit het gevaar reddede. Gelijk deze befchuldigingen

alreedts meer als eens gedrukt zijn, oordeel ik niet noodigdezeiven

hier te vernaaien. Men vervolgde den Kardinaal , om dat hy tegen de

wetten gehandeld had,, in 't oeffenen der bedieningen van zijn ampt
van Legaat: men beftrafte zijn baldaadigheid , zijn eerzucht, en zijn

ongeregeldheden : en men befchuldigde hem van verfcheidene din-

gen, om hem te eerloos te maaken, en hem te gemakkelijker te be-

derven.

Thans ondekte. het waarachtig merkteken van zijn ziel zich t'eena-

maah men had hem gcduurende zijn gunft overmaatig baldaadigge-

S 5 zien

.



14.2 Hiftorie der Reformatie

rfAA. zien: men zag hem in zijn ongunft laf hertiglijk oormoedig, en krui*

laftiertig- pen ie. Gelijk zijn daaden niet uit zijn eigen gemoed voortkwamen,

Volte en dat hy gantfeh en al afhing van d'uiterlijke zaaken , was hy opgebla-

zen of verllagen , na dat verfcheidene gevallen hemonderfteunden,

of waggelen doeden: onbekwaamom zich te beteugelen , als de for-

tuin hem vleide-, en onbekwaam om zich te beftuuren, als zy hem
verliet.

't Hertzeer , 't geen zijn ongunft hem veroorzaakte , wierd verzacht

door de goedheid, welke de Koning had, van verfcheidene maaien

aan hem te doen betuigen , dat hy 'er niet ongevoelig voor was. Volfey

ontfing deze tyding met eenbuitenfpoorige biijdfehap, die genoeg te

kennen gaf, hoe ilaafachtig zijn gemoed was. Eens onder anderen

viel hy opdekniën, hoewel in de flijk ; en heffende de handen ten he-

-mel, betuigde hy door dit poftuur, dat hy de goede gunft van zijn Mee-
fter boven de liefde Godts ftelde. Dit bekende hy ook op zijn doodbed.

Men had mogelijk in 't eerft geloofd , dat het Roomfche Hofzich
in zijn ongunft belangen zou ;maar men had zich geweldig bedroogen.

De Keizer haatte Volfey , en de Paus kon dezen Prelaat, dien hy aan-

merkte als een gevaarlijken Medeftreever, niet beminnen ; invoegen

dat, zo Klement niet zonder fpijt kon verftaan, dat d'opperfte waar-

digheid der Kerk, na die der Paufen ,aldusmet voeten getre *n was,

hy ten minden gantfeh geen leedweezen had , dat de blikfem op Vol-

fey s hoofd was gevallen.

Alle zaaken kwamen toen te famen, om den ondergang van deze

Gunfteling te verhaaften. Hoewel hy ernftelijkwenfchte, te Riche-

mond te woonen , een Paleis 't geen de Koning hem gegeeven had , in

wilTeling van Hamptonkoert, 't geen hy zo wel alsWithal gefticht

iieeft , verbandemen-heminzijn Bifdom van Jork: vreezende zijn vy-

anden altijd een omkeering van zaaken , indien Volfey zo dicht by de

Koning was.. Hy nam dan in de heilige week de weg van Kadwood ,

met honderd feftig paarden, en twe-en-feventig bagazie wagens, de

lieerlijke fchipbreuk van een uitmuntende fortuin.

Laat ons hier zijn hiftorie achter malkander voleindigen. De Graaf
van Northumberland nam hem gevangen, in de maand November
des jaars 1530. wegens mifdaad van gekwetfteMajefteit , en ftelde

hem in handen des Lieutenants van de Tour te Londen, dielafthad

om hem derwaarts te voeren. In deze ftaat echter onfing hynoch
verzekeringen, dat hy niet behoefde te vreezen. Maar deze tekenen

van
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tan de vriendfehap, welke zijn Meefter voor hem behield, maakten 1529-

gantfeh geen indruk in zijn geeft, noch op zijn droefheid; want 't zy

dat hy den Koning eenig verraad had gedaan, om den Keizer te bcgun-

ftigen , ofom den Paus te behaagen , 't geen hy nochtans , zelfs in zijn

dood, altijd ftandvaftiglijk ontkende; 'tzydat hy bcfweek.ondei 'c

gewicht van de kwelling ; hy wierd ziek in't park van Schcffield , in 't

huis des Graafs van Schreuwsbury. Van hier trok hy , hoewel met
kleine dagreizen , tot aan Leicefter, daar hy gedwongen was (til te bly-

ven, en daar hy, na eenige dagen gekwynd te hebben ftierf. Eer

hy de geeft gaf, vernieuwde hy zijn eerde betuigingen : („) dat hy den

„Koning altijd getrouw had geweeft: dat, zo hy zich eenige zaak

„ verwy ten kon , het was de dienft Godts om de dienft zijns Meefters

„verwaarloosd te hebben : dat hy over een zo onrechtvaardige boven-

„ ftdiing genoegfaam geftraft was , dcwyl God hem in zijn ouderdom
„verliet: wydersdat, zo de Koning de dienften , welken hy hem
,,geftadig had gedaan, inzonderheid in degroote zaak vand'echt-

„fcheiding, maar eenigfins gedenken wilde , deze Vorft van zijn

„yver, en van zijn getrouwheid, beterzou konncn oordeelen. Hy zijndood,

ftierf den 28. November 1530. Zijnfortuin,enzijnongunft, heb-

ben ietsongemeens gehad. Zijn beleid in beide deze flaaten heeftook

zeer vreemd geweeft ; dewyl men hem in de voorlpoed onverdraage-

Jijk gezien heeft; in de tegenfpoed zonder ftandvaftigheid ; zoveel

cers, en zo veel goederen , onwaardig; weinig te beklaagen in zijn

val; en, om zijn afbeclafelt' eindigen, met de woorden vaneen Caven-

Schry ver , aan wien wy de hiftorie van zijn leevcn verfchuldigd zijn , difh vit de

aldus viel de hoogmoedige en opgeblazenfte van alle menfehen. l'°lfeyen

Aldus ftierfeen Prelaat, die zich zelve niet kennende, meer dacht om
f ^

n
[

l
'

hetgeen, 't welk d'anderen aan hem fchuldig waren , als om het geen J
'
^"

dat hy aan zijn eigen merkteken fchuldig was j en aldus eindigde die

groote vyand van de nederigheid en van de liefddaadigheid zijn leven.

Maar laat ons weer tot ons onderwerp keeren.

Deze verandering in het Minifterfchap wierd gevolgd van een

zeer groote verandering in 't beleid van de Staat. Men had zevenge-

heelc jaaren geweeft zonder het Parlement te vergaderen; maar de

fchuld 'er afviel natuurlijkerwyze op den ontgunftigden Minifter , die

daarenboven met alle d'andere rnifgreepen belaaden kon worden. Al-

dus viel 't niet fwaar, een goed verftand op te rechten tuftchen de

Vorft en 't volk, als men aan dit maar eenige voldoening gaf \ endit

goed



144 Hiftorie der Reformatie

1529. g^d verlrand van binnen opgerecht zijnde, had men geen reden om
van buiten re vreezen, als men de zaak van d'echtfcheiding zou aan-
dringen.

1

De Koning beriep dan het Parlement tegen den 3.November, kort
- na den aanvang van des Kardinaals ongunft , die niet en liet zitting

in deze doorluchtige vergadering te hebben , daar hy zich zo onder-

daanig betoonde, als hy'er voor hesn trots en hoogmoedig was.

Hier, terwyl men verfcheidene wetten tot het gemeen beft maakte a

dacht men ook om d'overdaai der Geeftelijken te beteugelen, 't Laa-
ger Huis Helde hier over verfcheidene Bullen op, enftuurde ze aan

wetten te- '

C Hooger Huis. Een dezer wetten betrefte d'afperfingen der Gee-

mifbruikfn {lelijkheid op de geenen , die , volgens de gewoonte , de Teftamen-
derGecfte- ten in de Geeftelijke Hoven gingen bewaarheden, ofdoenregiftree-

ren. Daar was een andere, om alle de rechten der begraavingen te re-

gelen : en een darde verbood den Geeftelijken , al te veel beneficien

tegelijk te hebben, hun verblijfplaatfen te verlaaten , en wereldlijke

pachten te neemen. Gelijk de leer van Luther alreedts een afkeer voor

de daar tegen ftrydende party deed ontftaan , feilden die van 't Laa-

ger Huis.- welke de zelve volgden, niet d' ongeregeldheden en de ge-

breken der Geeftelijkheid van die tijd aan te wyzen , en te hekelen.

Ziet Hal.
foen deze Billen, of ontwerpen van wetten, in 't Hoger Huis

ingeleverd wierden, zei de BiiTchopvanRochefter, beftraffende die

van 't Laager Huis , dat de lieden , welke arbeidden om Godts Kerk

met voeten te vertreden, wel zouden doen te gedenken, dat even

zodanig een voorneemen 'tKoningrijk Bohemen in een bedroefde ftaat

had gebracht , dewyl 'er de Kettery volkomentlijk heerfchte. Hy
voegde 'er by , dat diergelijke onderneemingen daar uitfprooten , dat

KUcht te- naen 't Geloofniet en had. 't Laager Huis nam deze redenen zeer kwa-

den den Bif- jjj^
>

t Klaagde aan de Koning , door de mond van haar {^Spreeker,

RochVfter. en van dartig Gelaftigden, dat de BilTchop van Rochefter alle haar

(a)'tis Leden, en by gevolg al het Volk van Engeland , voorongeloovigen
haarPrefi- en ne i,J enen uitmaakte, 't Hof vertoornd over de verbintenis van de-
ent

'
en

, ze BilTchop aan de belangen der Koningin, handelde mogelijk in deze

tras 't de gelegent heid onder de hand, om 't Laager Huis op te hitfen. Wat 'er

HJdder afwezen mag, de klachten des Spreekers wierden door den Koning
Thomas aan den AardtsbiiTchop van Kantelberg , en aan zes BiiTchoppen , be-
Audlcy. Js«nd gemaakt : maar Fifcher draaide zich gemakkelijk uit de zaak.

Hy zei, dat , toen hy van mangel van geloof had gefproken , hy

't Volk
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'tVoIkvanBohemen , en niet de Gemeenten van Engeland , gemeend i529 s

had. Deze uitlegging wierd hen overgedraagen door den Ridder Fitz-

Willam , Schatmeefter van't Huis ; en zy moeften'er zich mee vernoe-

gen , hoewel z' 'er zeer weinig over voldaan waren. Dit veroorzaakte

ook, dat zy d' ongeregeldheden der Geeftelijken, met meer vry-

heidts als voorheen, ten toon fielden, en over den hekel haalden.

Maar het Hoger Huis kon befwaarlijk een laatftebefluitneemen over

d'ontwerpen van wetten , welken men daar gezonden had. Al de Gee-

ftelijkheid arbeidde om ze in het Parlement , en in de byzondere Ver-

gaderingen, haatelijkte maaken. Ieder Kerkelijk perfoon droeg zorg

om uit te ftrooyen ; dat het beleid van 't Laager Huis de deur voor de

Kettery opende; en dat, zo haaft als men lieden tegen de mifbruiken

zag morren, of uit hun hoofd een Reformatie onderneemen, men
beiluiten kon, dat de Religie meteenige gevaarlijke nieuwigheid ge-

dreigd wierd. De Biflchoppen lieten ondertuiïchen niets achter wege,

om het Hooger Huis deze wetten te doen verwerpen ; en ter zelve tyd

drongen alle de wereldlijke Heeren daar zeer ernftig op, datmen't
Laager Huis voldoening behoorde te geeven. Eindelijk bemoeide

de Koning zich 'er mee , en maakte , dat het Hooger Huis in het zelve

voorneemen met het Laager famenftemde. Hy verklaarde zich aldus

tegen de Geefteli)kheid , om het Roomfche Hof te doen zien , hoe

zeer geheel Engeland geneigd was om de belangen des Konings t' om-
helzen , indien hy genoodzaak wierd tot het uitfterft te komen. En
om zich zelvezekerte maaken van eenzaak, welke hy trachtte anderen

in te boezemen, arbeidde hy om het hert zijner Volkeren te winnen,
met hen door de wetten , daar wy zo even afgefproken hebben , van
ö' onderdrukking der Geeftelijkheid te verloflen. Want dezevvetterï

benamen den Geeftelijken niet alleenlijk een gedeelte van hun profv

.

ten; maar ze openden in't gevolg een nieuwe weg, om hunge^ag
hoe langer hoe meer te verfwakken. En gelijk de zelve Geeftelijken

zich wilden handhaaven , hun privilegiën verdedigen , en zich ftellen

tegen het voorneemen, daar men in was, van aan een Reformatie
t' arbeiden , verfterkten zy den haat en d' afkeer welke men regen hen
opgevat had; in plaats dat, zo het ontwerp dezer Reformatie van
hen gekomen was , of ten minden zo zy 't in 't eerft op derfteund had-
den , hun vyanden gantfeh niet gehoord zouden hehben konnen wor-
den. Maar hun ongeluk was, dat, niet weeterxje wat hun recht be-
langwas, zy geloofden, datzy, hun eer en nun privilegiën verde-

T di-
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i<29. digende, ook de verdediging der mifbruiken , en der ongeregeldhe-

den, welkenen te laft gelegd wierden, onderneemen moeften.
Andere M^t net ze i ve Parlement maakte een andere zeer byzondere wet

.

Wet, die den ,. , . • ,. . . - ,
J

,
.

Koningaiic en die echter niet in net ligcnaam der wetten, orderordonnantien
aijnfchuiden van Engeland is. Gelijk wy ze inonfe Verzameling gefteld hebben,
kwijt fcheld. O tl Ö 6 i

Ziaon+e zullen wy hier maar van haar voorreden ipreeken, die vol van vleye-

Ver^ame- ryen is. Men ftelt daar voor : („) dat de Koning voor de Kerk, en
UngNo. ,, voor het Koningrijk, ongemeenc dingen had gedaan : dat hem
3 7-

u zulks in overmaatige koften gewikkeld had i dat eenigen zijner on-

,, derzaaten groote fommen aan hem geleend badden , maar dat hy

,, ze tot gemeene gebruiken had befteed , en dat hy 'er obligatien afge-

„geeven had. Hier op bied het Parlement hem alle deze fommen aan
;

„verklaard d' obligatien, die deze Vorft'er afgegeeven heeft, van

,,geene waarde; ontlafthem van d'alïignatien, welken zijn Credi-

„ teurs van hem gekreegen mogen hebben,- en ftelt hem t' eenemaal

„in veiligheid tegen alle vervolgingen, en proceflen, die dezefchul-

„ den betreffen mochten.

Hendriks Officiers, die gelaftigd waren om het ontwerp van deze

nieuwe wet in'tLaager Huis te brengen , feilden niet de geruftheid,

en 't geluk, 't geen het gantfche Koningrijk, geduurendc de beroer-

ten van t' overige van Europa , genooten had, te doen gelden. Zy
vertoonden aan de Leden-, dat deze Vorft altijd 't land der vyanden

tot het toneel des oorlogs verkoos ; dat hy in veertien jaaren tydts niet

meer als een maal geld van zijn Volk getrokken had; endathy nu
maar verzocht , zijn fchulden van den hals te fchuiven , dewylhyzc
voor het gemeen had gemaakt , gelijk zijn rekeningen betuigden,

't Parlement ontlafttc hcm'er dan van , hebbende ieder party zijn oog-

merk. De Koning wilde zich voornaamelijk van een fwaar pak ver-

loden ; maar hy meende ook de fchepfels van Volfey , die zeer groote

fommen aan de Kroon verlirekt hadden , hier door te verfwakken.

Wat het Laager Huis belangt , hoewel veele van des zelfs Leden
vviften, datde wet niet rechtvaardig en was, maakten zy ze uit ftaat-

kunde, om te beletten, dat men in 't toekomende, onder de naam
van leening , en zonder de toeftemmingdes Parlements

,
geld opname

:

wantzy bcflooten, dat het Hof geen geloof meer zou vinden, als de
geenen, welke bungeld aan de Koning geleend hadden , hetzelve

met openbaar recht vcrlooren.

In vergelding van dit gefchenk, 't welk de geenen , die het betaal-

den



In ENG E L A ND. //. Boek. 147

den, geweldig deed morren, gafHendrik aan zijn Volk een vergiffe- 1529.

nis voor alderhande mifdaaden, uitgezonderd de gruwelijkften: en

omdeGeeftelijkengeftadigonder't jokte houden, zonderde hyvan
deze vergiffenis uit alle de perfoonen, die d' ordonnantie

,
gemaakt

ten tyde van Rykaard de II. overtreden zouden hebben •, 't geen eenige

tyd daar na voet gaf tot een algemeene vervolging der Geeftelijkheid.

Boven dat waren 'er twe uitzonderingen in deze vergiffenis : men wei-

gerde er degenietingaf aan alle de geenen , diedekruifendergemeene

wegen zouden om ver fmijten, of uitrukken: en men verklaarde,

dat ze niet over Volfeys goederen uitgeftrekt zou konnen worden.

Aldus wierd zijn fchoon Collegie van Oxford , door den Deken, en

door de Kanonniken , in Hendriks handen gefteld ; gelijk men zien kan

in d'acte van deze afltand , die ons noch overig is. Kort daar na (licht-

te de Koning dit Collegie op nieuws.

Men zal uit deze uitzonderingen lichtelijk oordeelen, dat het Volk

na de nieuwigheden helde, en dat het Hofhoopte, dat het de Geefte-

lijkheid door kwaade handelingen zou dwingen, haar vermogen by

den Paus aan te wenden , om Hendrik , ter zaake van zijn echtfeheiding,

recht te laaten genieten.

Alle de wetten gemaakt zijnde, (telde de Koning de zittingen des

Parlements uit tot in de maand April , en vervolgens, hoewel op

vericheidene maaien, tot in de maand January des volgenden jaars.

't Hof had groote moeite genomen, om tot dit Parlement perfoonen

te doen verkiezen , die haar gunftig waren \ enhet was zo wel voldaan

over der zelver beleid , dat het befloot hen eenige tijd op de been te

houden.

Hendrik dan vindende, dat de zaaken in zijn Koningrijk zodanig GoeJ VCt>

gefteld waren , alshy wenfehenkon , wendden alle zijne gedachten fand van Je

zich na buiten. Hy zag Europa in een diepe vrede; Klement en Karel Re^er!"
c

in een volmaakt verftand; dezen Keizer de kleinachting, welke hy voor

Klement had gehad, met allerhande beleefdheden vergoeden; zich

verbinden totdeMedicis in de Stad Florencen teherftellen; d' invefti-

ture van deze Staat, en zijn natuurlijke Dochter, aan de Neefvan
de Paus belooven ; zelfs be williigen in hulde aan de Roorafchc Stoel te

doen, wegens het Koningrijk Napels. Hyverftond vervolgens, dat

de Paus, gewonnen door zo veel lief koozingen en weldaaden , inde

zaak van d' echtfeheiding niet meer en betrachtte als de voldoening des

Keizers. Van d'andere kant deed het verdrag van vrede, geflooten

T z te
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l$i9. te Kamerik, tuiTchen Karel en Francois, door de bemiddeling der
Vrede ge- Vorftin Margiet , Moeyevand'eerfte dezer Vorften, en Gouvernante

fchende'Keï- van Vlaanderen, wel oordeelen, dat men geen ftaat moeft maaken
*ere

.

n

n ^
en

an
op de vriendfehap van Vrankrijk , 't geen haar belangeD niet zou gaan

Vranknjk, opofferen , om die des Konings van Engeland t' onderfteunen , dien
den $

Auguft. men zejfs
*n ^cze handeling gantfeh niet en kende.

_. , . De Keizer in deze tijd door de handen des Paus gekroond willende

i<r;o. zijn, trokhynaltalien, en vervoegde zich te Bolonien. Alle beiden

iSersfe" kadden zy hun verblijf in 't zelve Paleis, en gaven malkander blijken

jsoianien. van een wederzijdfche en oprechte vriendfehap. De Keizer ging ver-

der ; want door een edelmoedigheid , daar eenige ftaatkunde onder
Florencen geelde , herftelde hy Francois Sforce in 't Hertogdom van Milanen.

den?. Aug.' Op deze wijs zag Italien zich in een volkomene geruftheid; konnende
de Neef de» J» eenige ftad Florencen , die zich noch verdedigde , niet miffen ver-

der Hertog af overd te worden, gelijk ze ook in der daad, na een beleg van twaalf

"ïulyi
° maanden, ingenomen wierd. AlexanderdeMediciswierd'er, eenjaar

na haar vermeeftering , Hertog afgemaakt.

Alles kwam in deze tijd te famen, om de glorie van Karel de V.

wmenop!' noch hooger te verheffen. Terwylhy zich gereed maakte totdeplech-

gebroken, tigheid van zijn hulding, kreeg hy tyding , dat de Turken van Wenen
»y"pV

°Ct
* afgetrokken waren. Dit groot voordeel deed hem het befluit neemen

Karel de v. van de twe Kroonen des Roomfchen Rijks, die van Milanen,en die van

KoniiJder Romen, t'ontfangen. Zijn hulding was verzeld van alle bedenkelijke
iLombardy- pracht , doende de Paus zelve de Dienft in 't Griekfch , enin'tLatijn.

Eebr. «550/ Maar twe omftandigheden der famenkomft van deze Vorften zijn d'ee-

entotKei- nigen , daar wy ons aan hebben te houden. d'Eerfte is, dat Karel

saen/deu 24. voor eerft te voorfchijn kwam onder het kleed eens Kanonniks van S.

Maria van de Toren van Romen, en dat hy vervolgens 't geeftelijk

kleed van een Diaken nam ; om te tooncn , dat men hem moeft aan-

merken als een Geeftelijk perfoon. Een buy tenfpoorige hoogmoed van

hetRoomfche Hof, hoewel een ingevoerde gewoonte , om een groo-

te verbeelding van haar macht tegeeven
; gelijk ofmen een Keizer ten

hoogden vereerde, methemindeGeeftelijkeOrdersteftellen , hoe-

wel in de laatfte rang , en zelfs in de prachtigfte plechtigheid die men
zien kan; ofdat men hem te vexftaan wilde gee ven , dat de Biffchop-

penjende Priefters boven hemzijn.

De twede omftandigheid, daar wy afhebben te fpreeken, is dat,

in 't eerfte bezoek 't geen de Keizer aan de Paus deed , een iegelijk

acht
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acht gafofhy hem de voeten zou kufTen. Hy knielde wel neder , om 1533.

hem deze hulde te betoonen : maar 't zy dat de Paus h«m uitftcekend

wilde verplichten, of dat hy geloofde, dat het de tijd niet meer en

was om diergelijkefonderdaanigheden te vorderen , hy bukte, trok

zijn voet te rug , en kufte den Vorft aan de wang.

Óndertulïchen bereidde men zich in Engeland tot Kranmers ope- De Konirg

ningen te volgen. Hy kreeg laft om te fchrij ven tot de verdediging van |^"u^
zijn gevoelen, en het zelve t'onderfteunen met zo veel bewijzen, verfiteften

en getuigenilTen , als hy in de Canonniften en in de Godtsgeleerden , huwelijk^

zou vinden. Zijn bock kwam te voorfchijn in 't begin des jaars 1530.

Ter zelve tijd duurde de Koning verfcheidene perfoonen na

Duitfchland , naVrankrijk, ennaltalien, om de Geleerden van dft

landen over den aart van zijn huwelijk te raadpleegen. Engelijkhy

voornaamelijkbegeerigwasom te weeten, wat 'er zijn Onderzaaten

afoordeelden, verzocht hy de tweUniverfiteiten, Oxford en Kam-

brige, hem t' onderrechten wat hy zelve 'er af geloovenmoeft. De

Bilïchop van Linkolne kreeg bevel om na Oxford te gaan; en Gardj-

ner en Fox vervoegden zich te Kambrige.

d'UniverfiteitvanOxfort j op den 4 April vergaderd zijnde , ver- Gevoelen

zamelde men de (temmen ; en men befloot, dat drie- en- dartie Godts- der Aca£j
<L-.',.., ö

. mie van Ojr-

geleerden , zo Doctors als Baccalaurei , door hun eigene Faculteit ford over 't

verkoozen , de zaak ondervorfchen , hun gevoelen by gefchrift
huwch

J
k -

geeven , en 'er vervolgens't gemeen zegel aan zouden hangen. De
drie- en- danig Godtsgeleerden kwamen, uit kracht van dit befluir,

by een ; en na de redenen van wederzijde overwoogen te hebben, ZictMy-

fpraken zy uit: dat een iegelijk, die z.ijn Schoonz.ufter trouwde , te- .°
T

,

er'

A .

gen 't natuurlijk, en tegen't Cjodlijk^recht handelde. Ditgefchieddeop
J//ife'/n'c[

den 8. April. gifter trekt*.

d' Auteur, of liever de VerzamelaaT der Oudheden van Oxford,
2eg* : GO dat deze zaa^ grootc beroerten in d'Academie veroorzaakte:

,, dat men'er den tijd vanden 12 February totden 8 April,met kyven

5, en twiften doorbracht : datdeKoning tot verfcheidene maaien ge-

j, houden was, een uitfluitend antwoord te doen verzoeken : dat de

,, meefteMeefters inde konften tegen d' echtfeheiding waren: datdè

,, voornaamfren der Collegien , en de Doctors, dezelve by na eeti-

,, mondig (taande hielden: dat de zaak uitgeveezen wierd ; maardar zictW'ood

,,dezeuitwyzingafgeper(t,en zonder de bewilliging derMeeftersin de Pag-$ 157»

„ konden gedaan zijnde, zicht baarlijk vangeens waarde was. Hy ver-

T ï haalt
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1530. haalt vervolgens d' afte van dit vonnis; en, gelijk of't een vlek voor
i.Bocl^ d' Academie was , hy onderneemt de zelve te verdedigen , werpende

fag.iz$. aldefchuld van dit beleid op d'eerzucht, op de gierigheid, of" op de

lafhertige believing van verfcheidene particulieren , of byzondere

perfoonen , welke zich door dit middel hoopten te bevoorderen. Ein-

delijk, zonder 't minfte bewijs te hebben van 't geen hy zegt, onder-

fteunt hy de fabelachtige Hiftorie van Sanderus, die ftoutelijk ter
7.iet San- neer fte j t f ^j jat acfa perfoonen in de nacht by malkander kwamen,
er" f

'«,
y >» de deur der Griffie openbraken , en 't zegei der Academie aan hun

(ïoorMtu- " goedkeuringen hingen. Maar 't is klaar , dat d' Auteur der Ouheden

croix,pag. d' acte van de gantfche Univerftteit , door de welke d'uitwijzing van

71. #e zaak aan drie- en- dartigGodcsgeleerden gefield was, en uit wiens

kracht zy, zondereen nieuwe algemeens Vergadering te beroepen ,

't zegel der Academie aan hun vonnis konden hangen , niet gezien en

had. De Hiftoriefchryver van Hendrik de VIII. 'k wil zeggen Mylord
Herbert , had het origineel van deze acte gezien , 't geen men niet

zorgvuldiglijk bewaard heeft , of 't geen mogelijk de Koningin Maria

uit de Rollen heeft doen weg neemen. En dit heefc Wood bedroogen.

Dezelve Auteur begaat noch een andere miflag. Hy zegt, dat de

faculteyt der Godtsgeleerdheid van Parijs alreedts over de geldigheid

van Hendriks huwelijk uitgefproken had , toen d'Univeriiteit van

Oxford zich verklaarde. Hy bedriegt zich zichtbaarlijk; wantd'uit-

fpraak van de Sorbonne , welke terftond gedrukt wierd , is van den z

July , en die van Oxford van den 8 April.

Zictowe Men kan met meer zekerheidts fpreeken van het geen, 't welk ten

Verzsme- dezen opzichte in d' Academie van Krambrige gefchiedde. Een brief

//»g, No. van Gardiner en Fox onderrechten 'er ons genoeg af. Zy is van de

S$. maand February, zonder datum van de dag,

Gardiner en Fox. vervoegden zich terftond by den Vicekancelier der

Gevoelen
Academie, en bemerkten, dathy den Koning toegedaan was. Van

derAcade- gelijken waren ook Bonner, dien zy den Doctor Edmond noemen,

Kam£n'«e en andere Leden van dit groot ligchaam , in gunftige gefteldheden voor
over deze dezen Vorft. Maar daar was een andere party, die heimelijk verga-

derde , en het befluit nam van zich met alle etnft tegen d'echtfchei-

ding te ftellen. De Doctors, de Baccalaurei in de Godtsgeleerdheid,

de Meefters in de konften , altemaal ten getale van twee honderd,

maakten d'algemeene Vergadering. De Vicekancelier noemde eeni-

gen der geleerdften, en vraagde hen, wat hen docht van de zaak,

over
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over de welke zy vergaderd waren. Een iegelijk zei zijn gevoelen , 1530.

volgens zijn gewifle , of volgens zijn neiging , en zijn belangen.

Eindelijk, de gevoelens verdeeld zijnde , en de wanorde beginnende

inde raadpleegingen te fluipen, flocg men voor, 't oordeel van de

zaak aan een zeker getal van verkoozene perfoonen te ftellen.

Maar deze voorflag had geen gevolg. De itrydige party tegen die

des Konings weigerde Salkot, Reps , Krome , en in't algemeen alle

de geenen , die alreedts het boek van Kranmer goed gekeurd hadden.

De reden daar afwas, dat, dewyldeze Doctors zyde gekoozen hadden,

zy in een zo gewichtige zaak niet meerrechters konden wezen. Men
antwoordde hier op , dat, de zaakdes echtfeheidingsfedert een goed
getal van jaaren alle de geeften en alle d' ommegangen bezig houden^

de , men niet ligtelijk veclc gaauwe perfoonen zou konncn vinden

,

die niet eender twe gevoelens, noch gewraakt, noch goed gekeurd

hadden. De verbitterdheid nam toe ; men verhettedc in 't difpuit ; en

de ViceCancelier daarenboven ziende, dat het alreedts zeer Jaat was,
ftuurde een ieder weer na zijn plaats, en beval, dat men de (temmen
zougeeven, ofde zaak aan een zeker getal van perfoonen gefield zou
worden : maar zy konden die dag niets befluiten.

Men kwam des anderendaags weer by malkander; entoenwierd

de voorflag des voorgaanden dags weer op't tapy t gebracht. In't eerfl

verwierp men ze: vervolgens, in een twede beraading, waren de

ftemmen verdeeld: en in de darde wierd beflooten; dat negen- en-

twintig perfoonen, te weeten de Vicekancelier, tien Doctors,

zeftien Raccalaurei , en de twe Befchermers der Academie, de macht
zouden hebben van deze zaak uit te wyzen; en dat hetgeen, 'twelk

de twe dardedeelen van hen zouden befluiten , aangemerkt zou wor-

den als het gevoelen van het gantfche Li'gchaam , waar van men J

er

't zegel aan zou hangen, na deze uitwyzing in een algemeene Ver-

gadering geleezen te hebben , doch zonder 'er op nieuws over te raad-

pleegen. De naamen dezer CommiiTariflen , ofGelaftigden , wierden

aan de Koning gezonden ; en nevens ieder had men een kanttekening

gefteld, om aan te wyzen, wat men van zulk een Doctor, of van

zulk een Baccalaureus, verwachtte. Eindelijk, de zaak wierd uitge-

weezen , hoewel metgroote fwaarigheidj dat het huvrelijl^des Konings

firydtg was tegen het Cjodlijkjecht.

't Is een wonderlijke zaak, dat deze Vorft, hoewel hyanderfïns

volkomentlijk fouverain was, in dit werk meer tegenftellings gevon-

den
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1530. den heefc van de kant zijner Onderzaaten, als van die der Buitenlan-

ders. De -fchynbaarfre reden , welke rnen'er afgee ven kan, is dat

'er toen ter tyd in de twe Univerilteicen , voornamelijk te Kambrige

,

verfcheidene perfoonen waren , die den gevoelens van Luther aanhin*

gen. Kranmer was de meefl: geachte van hen. Krome, Shaxton ,

Latimer, en ók van de zelve party, verklaarden zich voord' echt-

scheiding. Anna van Boelan had ook eenige onderwyzing van die leer

gekreegen , ten huize der Hertogin van Alencon , die na een Refor-

matie helde. De twe Academiën nu hadden een krachtige afkeervan

de nieuwigheden ; en zy vreefden, dat, zo Anna van Boelan op den

Troon klom , ofkranmer bevoorderd wierd , de Kettery in Engeland

voet zou vatten, 'tWas dan om een diergelijke verandering te voor-

komen , dat zy zich tegen d'echtfcheidingftelden , hoopendehier

door Anna van Boelan en Kranmer te bederven.

Kroeke in Terwyl deze zaake.n t' Oxford, en te Kambrige , gefchiedden , han-
Ttaiienge- delde Kroeke , dien de O verzetter van Sanderus du Croc noemt, wel-

Alier 't
ke toenmaals Leermeefter desHertogs vanRichemond was , en een

geen hier volmaakte kennis van de Griekfche taal had , met de Godtsgeleerdèn*

volgt,i;ge- en de Canoniften van Italien , wegens den aart van Hendriks huwelyk.
trokken uit j-rv had geen openbaare Caracter - maar reizende als een byzonder
ztjn eigene man ^ en j^ Kon jng n j ct noemende, fprak hy met de Geleerden over

welke zijn
^eze fwe queftien; ofd'Ordonnantien van bet boel^Leviticus^raakende de

in de Bi- trappen van maagfebap , voor Christenen verbinde/ijk waren ; en of een

bliotheck, 'Difpenfatie van de Paus eenige kracht badtegen bet Cjodlfy recht.

vanM. Hy doorbladerde de Manufcripten der Bibliotheekvans. Markus,
C

°n

t0t

R
^%' zo ^' Oudvaders als de Concilien , en de byzondere Auteurs , als Mac-

' ' *" carius , Acacius, Appollinaris, Origenes, GregoriusvanNifla, Cy~
rillus, Levsrianus, Gennadius, en verfcheidene anderen, daarhy
uit haalde 't geen zijn gevoelen onderfchraagde. Onder een groot ge-

tal van texten , ever de welken hy arbeidde , benaarftigde hy zich uit-

fteekend , omdegeene, die beveelt een broeder zaad te verwekken,
te verklaaren. Want op deze text grondden de Med eilanders der Ko-
ningin voo rnaamelijk de verdediging van deze Vorftin. Zy zeiden ,

dat de wet van Deuteronomium die van Leviticus herriep; of im-
mers , dat zy in byzondere gevallen daar af vry fprak. Vervolgens

wilde Kroeke van Jooden zelven weeten , wat zy van deze twe wetten

oordeelden; en hy verftond van hen , dat de wet van Leviticus over

„den geheelen aardbodem onderhouden moeft worden; endatdevry-

fpre-
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preeking, door Deuteronomium toegedaen , alleenlijk plaats had in 15;°-
Pileltina , alwaar men zorg moed draagen om de gedachten en (ram-

men te behouden. Zo naad alshy ind'Oudvadcrs, in de Concilien

,

of elders , eenige dingen vond, welke de geduurigheid derordonnan*
cien , of indellingen, raakende de trappen van maagfchap , onder-

deunden , deed hy ze terdond uitfchry ven.

Zijn naardigheden hadden een zeer groot gevolg , tot zo ver dat hy
op zekere dag aan de Koning fchrecf,dat hy noch geen Doctors zich te-

gen d'Echtlcheiding had zien verklaaren ; en ondertudchen verbrak

en doorJe men zijn handeling. De Venetiaanen vernoomen hebben-
de, wie hy was, gaven zulke drenge bevelen, en over alzo naauw
acht op, dat men geduurende eenige tijd zijn voordellingen nieten

tekende. Om deze Üag afte weeren, verzocht Kaflali aan de Raad, r>cm%
goed te vinden, dat alle de Godtsgeleerden, die onder haar heer- Vebruary.

fchappy donden, een volkomene. vryheid mochten hebben om hun
gevoelen over deze zaak te zeggen : maar de Raad antwoordde, dat zy

zich onpartydig wilde houden ; en als d' Engelfchen aan haar vertoon-

den , dat, volgens de regelen van deze onpartydigheid , men aan een ie-

gelijk 't verlof moed geeven van na zijn rechre gevoelens , en na zijn ge-

witte, tefpreeken, gaf de Raad geen ander antwoord, als 't geen

zyalreedtsgegeevenhad.

De Gezant van Karel de V. Omnibonus eens dreigende, en hem De Pausen

verwytende, dat hv voordellingen te berde bracht , bekwaam om de de KeiZe r

li „ a r m n j 1 1 • 1 j
trachten zijn

met Jte Vonten van Euiopa badaarden te maaken , vernoegde ziende handelingen

goede Geedelijke met daor op t' antwoorden } dat hy de z,aafan be~ ** ^L'
trachtte als een Godtsgeleerde , en niet als een Staatkundige.

d' Agenten des Paus wendden van hun kant zeer groote vlijt aan ,

omallc de perfoonen , die de voordellingen van Kroeke tekenden , te

vervaaren: maar om de vrees, welke een zo krachtige tegendelling

aan verfcheidene Geedelijken , en verfcheidene Godtsgeleerden baar-

de, te doen verdwijnen , verzochten Hendriks Miniders aan de Paus, vcn 7.

een Brevet te doen vervaardigen; uit kracht van't welk het een ieder Augujli.

geoorlofd mocht zijn, zijn gevoelen over deze zaak te zeggen ; en

waardoor men beladwierd, op draf van de ban , niets te zeggen als

ingewide, zonder belang, zonder zydighcid, en gelijk als voor God.

Dit verloek was zoo billijk , en zo redelijk , dat de Paus 'er , volgens

de fchijnbaarheden niet kwalijk over voldaan behoorde te zijn. Hy
was het echter; en hy zoude vergunning van dit Brevet, waar afde

V Bif-
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1530. fchop van Verone de vervaardiging verzocht , zijnde door den Koning

'er krachtiglijk toe aangedrongen , zeer gaarne van den hals gefchoo-

ven hebben: maar konnende zulks niet weldoen, gaf Klement zich

Dcnió cindelijkover, ondanks de poogingen van desKeizers Minifters, en
September. on£jdn^ s Z1

j
n eigene wederftreeving , die gegrond was , niet alleenlijk

op de vrees welke hy had van den Keizer te verftooren, maar ook noch
op die dat men dit Brevet tegen hem mocht doen gelden, en op de

fpijt dat Hechte Monniken in een zo tedere zaak vonnis zouden (hij-

? j
ken. Kranmer fchreef eens aan Kroeke: dat z.e te Romen niet veel en

voorderden , en dat zje zjelfs de gevoelens der byrondere lieden niet dorften

peilen: dat de Tans ueer kyealijkyoldaan was over 't beleidvan Kroeke: en

dat hy aanjlechte Monmkjsn nimmermeer z.outoeftaan^ x.ijn rechten te

regelen : dat wyders de Koning gevaar liep van hetgantfche Conftftorie

faytJVat
^denhahtekrygen.

de Ridder Van Venetien trok Kroeke na Padua, na Bolonien , en na andere

Thomas fteden vanltalien, alwaar hy zijn voorftellingen dooreen groot getal

Boelan , van perfoonen deed tekenen. Vervolgens vindende , dat het meefte

Graaf van gedeelte der Geleerden voor den Koning was,vervoegde hy zich te Ro-
Ormonden meft . en om daar geacht te worden , en ingang in alle de Bibliothee-

hireve-
^cn te nebken 1 deed hy zich voor Biechtvader aanneemen. Onder-

maoU , in wyl wierd Kranmer , door den Graaf van (a) Wiltshire, endoorden

betrach- (b) Biflchop van Londen , Gezanten van Engeland aan de Paus en aan

tingvan de Keizer, in Italien gebracht. Men wilde, dat hy de gevoelens, wel-
VJ'tsMoe- fcen hy jn 2 ij n Boek verdedigd had, voor deze twe Voriten zou vcr-
ers recj-

meeren ; en hy deed 'er ook het voorflag af : maat ik zie niet, dat het

(bYtWas aangenomen is geweeft, noch dat men Godtsgeleerden, of Cano-

StokXtfey,
niftcn, tegen hem gefield heeft.

navolger Sanderus zegt: (c),, dat het het geld des Konings van Engeland
vanTon- „was 't geen hem zo veel goedkeurders verwekte: en dat zelfs geheele
Jial

,
dien ^ Univerfiteiten, als Padua en Bolonien, met dit vergift befmet wa-

e ^-°'
,

„ren : dat men in Duitfchland zijn beft deed , omd' Academie van

Bifdom »' Keulen > en ^e Doctors van Lubek en van Hamburg , om te koopen :

vanDur- »> dat men in Vrankrijk verfcheidene Universiteiten op de hand kreeg.

hamver- Maar men kan deze valsheden lichtelijk om ver ftooten, door het

flaatjï voorbeeld alleen van[het beleid 't geen d'Engelfchen injltalien hiel.
bad.^

£jen Want voor eerftbetoonen de brieven van Kroeke, dat hy dik wils

-oendc^' gew
'

e^ 1g verlegen was; endat, ver van zich in (iaat gezien te heb-

vofoenden. ^en om zo veel Doctors te konnen omkoopen, hy zelfs by wylen zo

veel
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veel niet en had , dat hy zijn Copiiften bctaalen kon. In deze tijdwa- 1^30.

ren de Kaflali en de Ghinucci zeer bittere vyanden, hoewel zy den zei- ,,
B j" ys dM

ven Mecfter dienden. Van het cerft dezer huizen waren de Ridder o OC kcurin-

Greeorius, en de Protonataris, alle beiden Gezanten van Hendrik, £«"««**"
r. 11 111 kochtca

den een te Romen, en den ander te Venetien. Het twedchadtwe waren

voornaame ftutten; Jeronimus, BtiTchop ven Worcefter, dien de

Koning in verfcheidene handelingen aan het Spaanlche Muf gebruikt

had,- en Pieter van Ghinucci, Agent van deze Vorft aan de kleine

Hoven van Italien. Kroekehadzydegekoozen voor dit laatfte huis; en

t' elkens als hy aan Hendrik fchreef, klaagde hy over de KalTali : dat,

niet vernoegd met hem niet te helpen , zy hem kwalijk handelden : dat

zy aan al de wereld openbaarden, wie hy was: dat dit geheim rucht-

baargeworden zijnde , verfcheidene perfoonen , die van t* voren zon-

der eenigc vrees recht uit fpraken, zeer ingetogen waren geworden:

en dat deze Vorft aldus verraaden was. De KafTali bericht zijnde van

hetgeen, 't welk Kroeketegen hen fchreef, arbeidden om hemte be-

derven, ("moorden zijn wifT.lbrieven, of hielden ze op, en maakten

hem zeer I wart by di n Koning Wyders kan men niet zeggen,of Hen-

drik uit lraafkunde zulk ern bitterheid onder zijn Minifters hield, en

of hydacht 'er beter afgediend te zijn; konnendetwe zulke vyandige

perfoonen malkander voor verfpicders vertrekken.

Ten anderen ziet men uit een van Kroekes briepen , gefchreeven den

5 Auguftus : du by degeenen , die hem bun gevoelen by gefebriftgaven ,

bad, hun eigene verlichtingen, en bun eigene gewijfe , bier in te volgen :

dat zy zjeb gouden uitdragen ? onder zydigbeid , ponder vooroordeel,

en ah moetende bet geen , 'twell^ zy toenop't papier fielden , ten dage

des oordeels fiaande bonden. Hy betuigt in deze brief : dat by nooit aan

iemand iets gegeeven bad, eer hy zijn gevoelen badgefebreeven ; en dat

hy als dan een kleine vereeringgaf , meer als eenteken van vnendfehap
,

dan als een vergelding. In een andere briefvan den 7 September zegt

hy tot den Koning : dat by 't leven wel verliepen wil , z.o men beivyz.cn

kan , dat by een dmt heeft gegeeven , aan wie 'r ook^zy , eer bygetekend

had. Hy vorgt 'erjizeifs by : dat hy nooit bet minfl aan iemand beloofd ,

en z^elfs nooit eentgen DoBor , ofeenigen Canonifi , veracht beeft , zijn

voorstellingen te tekenen. Waar uit men befluiten kan.dat Kroeke geen

een Godtsgeleerde heefc omgekocht; en men zal zelfs zien , dathy

flipte orders had , om een ander beleid te houden.

Om Sandcrus V ecncmaal in 't ongelijk te ftellen , hebben wy noch

V 1 het
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1530»

Den 22

TFcbruary,

Den 9

Tebruary,

Vergeldin
Ïen van de
^eizerge.

'geeven aan
de geenen

,

die voor Ka-
tharina

ichreeven.

Ziet de

Brieven

van Kjoc-

j<evan den

1 6 en den

2 9 Septem-

ber.

Ziet ^ijn

lïiefvan

den 1 S Fe-

bruarV'

het origineel van de Rekening , welke Kroeke aan de Koning overgaf,

en die door Pieter van Ghinucci geapoftilleerd , en getekend is. Zy is

van den 8February, en ik heb 'er deze poften uitgetrokken : i/4an

een Serviter %S\£onnik,, toen hy getekend had, een rijk* daalder: aan
de Doclors der Serviten twe rijksdaalders : aan de CjeeJleHjfyn der Obfer-

vant'ie , twe rijksdaalders: aan de Prioor van S. fohannes en vanS.
Panlas , die voor d' Echtfcheidinggefchreeven heeft » vijftien rijkjdaal*

ders : am dat Kloofter , vier rijksdaalders : item , betaald aan Jan Ma*
ria , voor een tocht van Mtlanen na Venetien , daar bygerekend 't geen hy

aan de JDotlors van dieplaats heeftgegeeven, darttg rijksdaalders : aan

fan Marino , Prediker der CordeUers , die voor d' Echtfcheidmg qe-

fchreevenheeft, twintig rijksdaalders. Zekerlijk, alle deze Doctors

moeten vrekgierige menfehen geweeftzijn , zo zy zich zo goed koop
verkocht hebben, 'k Beken, dat Kroeke eens aan de Koning fchreef,

dat , indien hy geldts genoeg had , hy alle de Godtsgeleerden van Ita-

lien zijn voortellingen zou doen tekenen , vermitze altemaal huurlin-

gen waren : maar de Biiïchop van Worcefter had hem alreedts aanbe-

volen , geen geld te helooven als aan de geenen, welker beroep was
zich voor hun moeite te doen betaalen, gelijk de Canoniften, die hun
advijs niet voor niets geeven.

Integendeel gafde Keizer groote vergeldingen aan de geenen, die

voor Katharina ichreeven. De Monnik Felix kreeg een beneficie van

^oodukaaten inkomfts. Fen ander Monnik kreeg ook een beneficie

van 600 rijksdaalders. Men bood, hoewel zonder gevolg, duizend

dukaaten aan de Provinciaal der Cordeliers van Venetien , indien hy
aan alle de Monniken van zijn Provincie verbieden wilde, voor d'Echt-

fcheidingtefchryven : en men zeiteFerrareronduit, dat men, met
Katharinas belangen te bewecren, goede beneficien kon winnen \ in

plaats dat men, met de zelven te beftrijden, maar eenige weinige

rijksdaalders won. Laat ons hier by voegen , dat deMinifters des Kei-

zers noch dreigementen , noch beloften , noch gebeden, enfpaar-

den , om d' Univerfiteit van Parijs te doen herroepen 't geen zy gedaan

had. En hoewel Francefco Georgio zeer yverig arbeidde, om Hen-
driks belangen voort te zetten, had Kroeke nooit de macht van hem
een klein gefchenk te doen aanneemen. Nooit wilde zelfs de Neefvan
deze Gecftelijke iets ontfangen. 'c Was dan het eigen voordeel niet,

't geen deed , dat zo veel gaauwe Godtsgeleerden zich tegen de geldig-

heid van Hendriks huwelijk verklaarden.

Ten
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Ten anderen waren de geenen , die voor dezen Vorft fchreeven , 1530.

peen weetnieten en botmuilen, gelijk Sanderus ook noch wil. Voor itaüaan-

/1 . t~ r s-> • xt . />i - n i..i 1 lic Auteurs
cerft vinden wy FrancefcoGeorgio , een VenenaanlchenGeeltelijke , die voor

die negen-cn-veertig jaaren in't Kloofterleven had toegebracht, en
^'"^én

voor de geleerdfte man van het ganefche gebied der Republijk gehou-

den wierd; dieervaren was in alle de gemeenc wetenfehappen ; die 't

Griekfch en't Hebreeuwfch zeer wel verttond; en die by den Paus in

zodanig een agting was, dat deze Opperpriefter hem vereerde met de

naam van xjm hamer om de Ketters te vcrbryz.elen. De geboorte van

deze geleerde man onderfteunde zijn bekwaamheid. Hy was Zoon
van een Raadtsheer, en had tot Broeder den Gouverneur van Padua,

die 'er alle de Profeflbrs af betaalde. Op dit voorbeeld hielden Thomas
Omnibonus, Dominikaan ; Philippus van Crefmes , Doclor in de

Rechten j Valerius van Bergamo, en verfcheidene andere perfoonen

van een groote verdiende, de zelve zaak in hun fchriften ftaande.

En ondanks alle de poogingen der Agenten vandePaus, wierden de

voorftellingen van Kroeke door een groot getal vanDominikaanen,

vanServiten, en vanGeeftelijkender Obfervantie, getekend. Cam-
peggius te weeten gekomen zijnde , datde Prediker ecnsKlooitersvan

S. Franciscus een klein gefchenk van tien rijksdaalders aangenomen ,

en de tekening van vier-en-twintig zijner Monniken beloofd had, deed

hem zijn woord in den hals haaien, en dit geld wederftuuren , hoe-

wel 'er alreedts drie weeken verloopen waren; maar men kreeg zon-

der hem de meeften dezer De dors. Te Milanen wierden de propofi- Den 2 9

tien van Kroeke getekend door een Suffragaan , en door zeftien Godts-
™"*rt'

geleerden. Negen Godtsgelecrden tekenden ze ook te Vicenzen; maar
j^a

de Nuncius had behendigheidts genoeg om dit papier in handen te

krygen , 't geen hy vervolgens fmoorde. Te Padua tekenden ze alle

de Geeltelijken van S.Francifcus, die der Obfervantie, endeKloo-
frerbroeders ; enna hendeDominikaanen, ende Canoniften : zulks

dat de dreigementen des Keizers, en des Paus, niet en beletteden
,

dat d Engelfchen in deze ecnige ftad tachtig ondertekeningen hadden. om 2'

Van gelijken verklaarden zich te Bolonien verfcheidene perfoonen \nly.

voor Hendrik, hoewel de Gouverneur zich in'teerft 'er tegen (relde,

en dat hy zelfs, nadat hy 't Brevet van de Paus gezien had , te naau-

wer nood wilde toeftaan , dat Kroeke met zijn zaaken voortvoer.

De Leden der Academiën indezegefteldheid zijnde, volgden d'A-

cademien zelven wel haaft hun voorbeeld. Te Bolonien deed men uit.

V 3 fpraak.
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ï^o. fpraak tegen Cajetanus, die niet en wilde , datd'inftellingen vanLe-
.V'ïwjf" viticus, gemaakt ter zaake van de trappen der maagfchap, onder

Academiën de Chrirtenen eenige kracht hadden. Men fprakuit,zegik: dat, de-
hierover ^7 £e7Le inftcHingen een gedeelte van het natuurlijk en van het Godlijl^

recht maakten, tyt altijd in de zelve kracht biteven : dat "^e zich even

VanBolo zeer , en over d' Ongeloovigen , en over de ^hriflenen, uitftrekten: dat
t" CI

{ ' nv" ^e ^a!iS ,̂<!iar n 'et a^ difpenferen kon
\ en dat de huwelijken , welke daar

tegenftrceden , niet geldig en waren,

VanPadua, Te Padua wees men 't zelfde uit, nadat men de zaak geduurcndc

NoJ'c eemge dagen overwoogen had. Men kan hier over de brieven van

Kroeke, welke in onze Verzameling zijn , nazien.

Van Fem- ^ e Faculteit der Godtsgelecrdheid te Ferrare dit gevoelen insgelijks

re, den2?. omhelfd hebbende , ontrukte eenige perfoonen van des Keizers party,
September. met ccn groot geweld , d' Acte , die men daar van had opgefteld j maar

de Hertog deed ze aan d'Engelfchen wedergeeven. Én gelijk de Fa-

culteit des GeeftelijkenRechts van deze ftad toen ter tijd zeer vermaard

was,feilde men niet met de zelve te raad te gaan. Een Vergadering van

twe-cnfeventig Canoniftcn verklaarde zich tegen de geldigheid van

Hendriks huwelijk. Niettemin , vermits zy honderd vijftig rijksdaal-

ders eifchten , om 't zegel aan hun Acte te hangen , liet Kroeke ze hen

houden, beflooten hebbende niet meer als honderd rijksdaalders te

geeven. Des anderen daags ging hy 'er weer na toe, omhendegant-
fchefom te brengen: maar zy zeiden hem, dat zy zich met deze zaak

niet meer bemoeyen wilden ; en aldus kon hy d' Acte nimmermeer

in handen krygen.

In een woord, Kroeke (tuurde, door den Biflfchop Stokkefley,

een honderd boeken , of papieren, aldus door verfcheidene perfoo-

nen getekend, aan de Koning; en, na alle fchijnbaaarheden , moet

hy, kort na aan zijn Meefter een zo grootcdienft gedaan te hebben ,

geltorvcn wezen: want men fpreekt niet meer van hem , noch in de

brieven, noch in d'openbaare Acten. En ik kan my niet inbeelden,

dat Hendrik geen erkentenis voor hem gehad zou hebben.

. d' Afwydcring, welke wy hebben gemaakt, om te verklaaren , op

wat wyze men , in Hendriks zaak, in Itaiien de ftemmen der Geleer-

den verzamelde, is buiten twyfel vry langgeweeft; maardeftout-

heid van Sanderushad ze noodzaakelijk gemaakt. Laat ons Itaiien ver-

laaten, en zien, wat *cr aan deze zijde der gebergten omgaat.

Wy hebben de zelve verlichtingen niet, raakende het beleid 't geen

d'En-
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d'Engelfchen in Vrankrijk hielden ; en't'is ons onbekend , wathin- K;o,
derpaalen hun voorneemens aldaar dwarsboomden. Maar eindelijk ^*w

\
iT}'

(*)& Academie vanOrlcans, (b) de Faculteit van 't Geeftelijk Recht detmenvan

teParijs, (c) en twe Faculteiten der Rechten t' Angcrs , fd)deFa- ^"vanOr
culteit der Godtsgeleerdheid vanBourges, (e) degantfcheUniverft- leant, déa

teitvanToeloeze, verklaarden zich tegen Hendriks huwelijk ; en (f)
7^u

^n?a .

de Sorbonnedecd met groote plechtigheid uitfpraak over deze zaak. rijs, den 25

Dit berucht Ligchaam, welkers uitwyzingen federt eenige eeuwen ^nvan
byna zo veel krachts hadden, als de Dekreeten der Concilien , ver- Angcrs, den

voegde zich vooreerftinde Kerk der Mathurynen , om aldaar de Mis 7
r^Van

van den Heiligen Geeft te hooren. Vervolgens deeden alle de Doctors Bourges

,

een eed, dat zy de materie , die in gefchil lei , tot in de grond beftu- ^'^7'
deren, en hun gevoelen daar over in gewifte zouden zeggen. Vanden Toeioeze,

8 Juny tot den 2 July examineerden zy de zaak , raadpleegden de Hei- ^vlnde
lige Schrift, de Concilien, d' oude Leeraars van de Kerk, en onder- Serbonne,

vorfchren gezamentlijkallede fwaarigheden, die hen tegen hielden,
^ztuon'xe

Eindelijk, de meefte ftemmen zijnde, dat Hendriks buwelijkntetge- Verxame-
oorlofd kon xvez.en, ex datde Pattsgcenmacht enhadomvan Levittcus ltkg

3 N°«
te difpenferen , wierd deze uitwyzing gezegeld met het zegel van de Fa- 4°-

culteit, inde Kerk der Mathurynen , op den 2 July des jaars 15 30.

Eenige andere Univerfiteiten gaven ook hun gevoelen over deze zaak ;

maar hun uitwyzingen zijn niet gedrukt ge weeft.

Men kan zich wel inbeelden, dat de Koning inDuitfchland, in

Vlaanderen, en in Span jen, daar de Keizer meefterwas, niet veel

aanhangers en vond. De Proteftanten alleen doemden zijn huwelijk

met Katharina; en onder anderen fprak'er Ofiander af in zijn boek
vundebloedfchandige Huwelijken , 't geen gefmoord wierd. Kranmer Ziet~ijn<
ftreelde de Proteftanten in deze gelegenheid, hebbende zeer groote briefvan

vrienden in Duitfchland, en zijnde boezemvriend van Ofiander , wiens dcu 2S Ja-

Zufterhy toenmaals trouwde. nuar\. iy

Ter zelve tijd ging Hendrik te raad met de Doctors, diedeRefor-
i,'

n
i
e B*~

mariein Switferland ingevoerd hadden; en 't was de Hertog van Suf- l. r'ttfM
folk, die'er den Koning 't voorneemen afinboezemde. Hy vertoonde ot'bo.c
hem, dat eengroot Vorft, gelijk hy, zich nimmermeer zo ververne- 10.

deren moeft, dat hy zijn belangen (telde in de handen, en aan't oor-

deel van een armePriefter, die niet aanzienlijkwas, noch door zijn

geboorte , noch door zijn deugden , en die ten anderen een vrceem-

delingwas. De Koning pafte hem ten antwoord; dat hy 'talleenlijk

deed»
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i$3o. deed, om dat hy geloofde , dat deGeeftelijkeperfoonenvan Geefte-
Zietbct lijke zaaken mocftenoordeelen; dat hy echter bewilligde in deze zaak

>oci^ge-
te doorgronden , hoewel zijn voorneemen wyders niet en wasneus-

d>

Engel-
wvzer te z M n ^ s d andere Vorften. Hy luifterde dan na de voorftellin-

fckcPel- 8en vanSufFolk, endeed brieven fchrijven aan de geleerdfte mannen,

grim. die in d' uitheemfche landen waren. Erafmus, daar deze Vorft uit-

fteekend veel afhield, wilde zich niet al te bloot geeven ineen zaak,

die hem van des Keizers wege moeyelijkheden verwekken kon. Si-
GrmaHisin mon Grinacus wierd verzocht, een keer in Engeland te doen; van

tot deze waar Hendrik hem na Bazel (tuurde, om de gevoelens der Godtsge-

bru!k?r
leerden, zo van Duitfchiand, als van Switferland, te verzamelen.

Zijn brie- Hyfchreefaan Bucerus, aan OEcolampadius, aanSuinglius, en aan

venijn Paulus Phrygionius , en verzocht hun gevoelen over het huwelijk van
onderde de Vorft, die hem te werkftelde.

* "v*
^ r *e brieven van OEcolampadius , detwe eerften van den 10 en van

Smith' ^en 3 1 Auguftus , en de darde van den i o September , betoonenons,

Gevoelen dat hy't gebod van Leviticus aanmerkte als een algemeen gebod , ea
vanOEco- j e difpenfatie van Deuteronomium ais een byzondere difpenfatie, die
lampaajus

. ~J ,11 ,..1 r. 1 n- j- r l
wegensHen- niet gegeeven was dan alleenlijk voorraleltma, en die gantlcn geen
dnkshuwe. feracht had als ten opzicht der Jooden. Hy beflootuit deze betrach-

ting , dat de Koning in goede gewuTe zich van Katharina kon af-

fcheiden.
Gevoelen Bucerus oordeelde : dat de wet van Leviticus geen morale ofaltijd

* duurende wet kon wezen, dewylGod zelve daar af had willen difpen-

feren , om een broeder zaad te verwekken: dat aldusde verbiedin-

gen, van binnen zekere graaden te trouwen, van de zelve natuur wa-

ren , als de ceremonieele inftellingen , of Je gerechtswetten , welke

voorde Chriftenen niet verbindelijkzijn : dat het derhaken niet meer
een mifdaad was, binnen deze verboodene graaden te trouwen , als

het den Difcipelen van onze Zaligmaaaker een mifdaad had ge weeft:,

de koornaaren op den Sabbathdag af te plukken. Alle beiden hielden

zyeven zeerftaande, dar de difpenfatie van een Paus de krachtniet en

had om den aart van een zjak te veranderen. Wyders vind men het
Van den gevoelen, 't geen ik hier aan Bucerus toefchry f, in geen van zijn bne-

2.9 Aug. en
vcn maar jj, j^ |ieJ

.

getrokken u , t d'antwoorden van Grinaius aan
den ïoSep. , .

°
r dezen Auteur.

Gevoelen Paulus Phrygionius beweerde : dat de wetten van Leviticus, die de

joniuc.
>ö

trappen der maagfehap onderfcheiden , door de gantfche wereld on-

der-
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Verhouden moeten worden : en dat, 20 zy niet een gedeelte van 't 1 ^} :y
-

,

natuurlijk recht gemaakt hebben, de Kananeërs geftraft geworden
"

Zt)n ^^trf

zijnde, om dat zy de zelven overtreden hadden, deze ftraf de gerech-
IQ ^ept

*

tigheid Godts zou hebben gekwet ft. vefchree.

De brief van Suinglius over dit onderwerp is uitfteekend krachtig, venuit

Hy bewijft wijdluftig: dat geenige menfchelijke macht, zelfs niet Ba^el.

die des Paus, van het Godlijk recht kan difpenferen: dat d' Apoftelen
va^|^

geen nieuwe ordonnantie gemaakt hebbende, betreffende de hu we- glim.

lijken, d' oude ordonnantie in haar volkomene kracht blijft : datde Ztjnbriej

Grieken , en alle d' andere Heidenfche Volkeren, altijd een afkeer heb- V
J*

a '

ben gehad van zodanige huwelijken, als dat van Hendrik: dat, dewijl den \- Au-
dit huwelijk ftrijdig was tegen het Godlijk recht , hetzelve verbroken

gU f;ut.

moeft worden: dat aldus de middeling , doorGrinaeus voorgefteld,

van dit huwelijk niet te verbreeken , maar den Koning noch een Vrouw
te doen trouwen , een fchadelijke middeling was : dat de Koning zich

van Katharina moeft: affcheiden , indien het Godlijk recht niet toe en

liet, dat hy met haar leefde ; maar dat hy 'er zich met eer moeft af-

fcheiden; haar alrijd als een Koningin doen handelen; 't huwelijk

voor het toekomende verbreeken; niet onderneemen op het voor-

gaande; en de Kinderen, welken hy by deze Vorftin had geteeld,

voor wettigerkennen , dewijl hun geboorte op een algemeene dwag.

ling gegrond was. Eindelijk, hy raad aan de Koning, zijn huwelijk

met alle de bedenkelijke formaliteiten te Joen vernietigen , zo om zijn Uit Z:>-

eer te behouden, als om aan andere Vorften geen haatelijk voorbeeld rich
3 den

tegeeven. Eenige dagen na dat Suinglius deze briefgefchreevcn had ,
^ Septemb.

fchreefhy een even diergelijke; en by alle beiden is een lange memorie
gevoegd, waar in Ofiander de manier had aangeweezen , op de welke Gevoeim
men dit huwelijk moeftdoen verr.ietigen. vajn Caivi-

Calvinus verklaart zijn gevoelen hier over ook met een groote net-
nU

c /tY «*/

heid. Hyzegt: dat het huwelijk des Konings ongeoorlofd is : datde- jg brief

>

ze Vorft zich van zijn Vrouw moet affcheiden : datde geenen , die, die ponder

in het verbod van zich met een Schoonzufter te vermengen, onder datum, en

verftaan , als de Broeder in 't leven is, zich grootèlijks bedriegen; K "™' on-

vermics alle deze trappen van maagfehap in een zelve ftijl begreepen
crtc ê-

zijnde, men hen ook in een zelve zin moet vatten: dataldus, gelijk 'lq^ 'r

een Man nooit het verlofheeft van zijn Moeder , zijn Dochter, zijn dat -e aan
Moeye, of zijn Kints Dochter te trouwen , zelfs na de dood van der Grnueus

X zelver *«&
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i6$o. zelver Mannen , een Broeder ook niet meer zijn Schoonzufter trouwen

mag, hoewel ze weduwe zy: wyders, dat het woord van Broeder,

in Deuteronomium gebruikt, een Hebreeuwfche uitdrukking is, die

niet anders betekent als een zeer nabeftaande Bloedverwant : dat men
daar door lichtelijk de twe plaatfen overeen kan brengen : en dat de

hiftorie van Ruth en van Booz daar groote verlichtingen over geeft.

Men heeft gezegt, dat Melanthon, trekkende uit de Boeken van

het Oude Teftament verfcheidene voorbeelden, om dcpoligamie, of

de veelwyvery , te verdedigen, aan de Koning geraaden had, noch

een Vrouw te neemen. En gcwiiTelijkdit vraagftuk, ofhet huwelijk.

binnentweperfoonenbepttAldmoetvpez.cn> toenmaals beginnende op de

baan gebracht te worden, vonden eenige Doctors van Switferland ,

en van Duitfchland, geen grootefwaarigheid om 't gebruik van ver-

Sietinde fcheidene vrouwen te bekrachtigen : immers zyfprakenvry wonder-

Hiftorie lijk over dit onderwerp , gelijk 't in de nieuwe queftien gemeenlijk ge-

van My- fchied. Maar wat 'erafzy, de Reformateurs gingen zo ver niet , als

lord Her- wc \ je Roomfch-Katholijken : want de Paus aanbood ronduit, dat
btrteen

hy aan Hendrik difpenfatie zougeeven, om twe Vrouwen te gelijk te

dit onder-
neDben ; en de Minifters des Keizers toonden zich zeer wel geneigd

,

werpiWtL om het groot gefchil, 't geen zy tufïchen hun Meefter en Hendrik za-

keisvan gen, op deze wijs te beflechten. Ik weet, dat de Paus KafTali verbood,
ckniS aan de Koning te fchryven , dat deze raad van hem kwam : maar als

September. men zekere heden verzoekt , een zaak geheim te houden , gefchied
"°'

het bywylen meer om hen te doen ruchtbaar maaken 't geen men hen

vertrouwt, als om't hen te doen fwygen. Eindelijk, een briefvan

Ofiander aan Melanthon leert ons, dat de laatfte geenfins voor de

d«
G
Luithei>

veeme '^ ^er vrouwen was
i want den ander tracht hem te bewyzen ,.

fcheDovitors. dat de Koning Katharina verlaaten , en weer trouwen moeft. Melan-
Sittd in- tnon geloofde alleenlijk, dat Leviticus ten dezen opzichte geen zo

Jtrnttien,
vo |komene onderhouding vereifchte, of ze leed wel eenige uitzon-

d/e Kvowj- , .
° °

wel kreeg
der,n8*

,

door de Daarenboven, toen de Koning Anna van Boelan getrouwd had,
handen en dat hy de Luitherfchc Doetors zijn twede huwelijk trachtte te doen
vanBarns, goedkeuren, baden zy hem, hen daar over niet te perflen. Aldus zie
pijnde m

ik gantfeh geen fchijn , dat Melanthon voor de veelheid der vrouwen

r>anM
0t

' nec ft bonnen wezen , daarhy Hendrikstwede huwelijkveroordeelde.

Cotton'.Vi ^n om nocn ' ets te zeggen >

'

c Sccn de gedachte der Proteftanten over

icll.S. 13. deze materie tot in de grond te kennen geeft : Fox, Biflchop vanHe-
re-



DcLuitlier-

ichen doe-
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reford, die gcnoegfaam in hun gevoelens trad, wierdnaDuitfch- 1530

land gezonden , ten einde te trachten en d'echtfcheiding, en'tdaar

opgevolgde huwelijk, aldaar te doen goedkeuren-, maar deLuither-

fchen toonden zich indezegelegentheid altemaal zeer ingetogen, 'tzy

dat zy den Keizer vreefden, ofdat zy oordeelden , dat de beweegrede-

nen van des Konings beleid niet al t* eerlijk hadden gewceft. d' Eerfre

gedachte, welke zy in deze zaak hadden , was datd'inftellingen van méHendrikt

Leviticus niet moraal waren; dat ze geen kracht onder de Chtillenen Sj^JjJJ
hadden; en dat het Evangelie geen wetten gemaakt hebbende, raa- ren 't ander

kende de graaden of trappen des maagfehaps, de Vorltenen d'Ove- niet &ocd»

righeden die maaken konden , zo als 't hen beliefde. Vervolgens,

toen de zaak wat meer ondertaft was , veranderden zy van gevoelen :

maar daar in kwamen zy nimmermeer overeen , dat een alreedts ge-

maakt huwelijk verbroken kon worden ; en zy verftetkten malkander

hoe langer hoe meer in deze laatfte meening. Invoegen dat zy beide

des Konings huwelijken veroordeelden, gelijk men zien kan uit het Tq

befluit van hun raadpleegingen , 't geen in onze Verzameling is.

Men zal zich buiten twyfel verwonderen , dat de Reformateurs van

Duitfchland, die van noden hadden dooreen zo machtig Vorft, als

Hendrik, befcherrnd te worden ; die, met zich maar een weinigje

na zijn inborft en neigingen te fchikken , hem tut Hoofd zouden

konnen gehad hebben; die in dit oogmerk niet meer te doen hadden

als zijn afkeer van 't Roomfche Hof voort te kweeken ; eindelijk , die

hem nimmermeer moeften vertoornen ; echter in een zo tedere gele-

gentheid koel geweeft, en zich, ten opzichte van de daad, tegen

hem verklaard hebben, hoewel zy zich , ten opzichte van't recht , voor

hem hebben verklaard. Maar zo men die loosheid , die ftaatkunde ,

en die geveinfüheid van het Roomfche Hof, niet in hun beleid en ziet;

men ziet 'er ten minften de vryborftigheid , d' oprechtheid, en de

gewiüc der Apoltolifche tijden, in.

1 oen de Graaf van Wiltshire, end' andere Gezanten van Hendrik, .zictYox.
te Bolonien gehoor by den Paus hadden , weigerden zy , hem de voe- Hendrik,

unte kuilen, hoewel de Paus zulks van hen verwachtte ; en zonder Romen»
z'ch met complimenten op te houden, verzeldenzy hun klachten met «ricbynea.

groote kracht, ja zelfs met dreigementen. Zy zeiden hem; dat de

Koning, volgens de wetten van Engeland , nergens gedagvaard kon
worden; en dat deze Vort! nooit zou toeitaan, dat zijn zaak te Ro-
men uitgewezen wierd, Klement antwoordde; dat, hoewel Katha-

X 2 rina



16+ Hiftorie der Reformatie

1530. rina hem perftc, om Hendrik te dagvaarden , hy echter niet verder

zougaan, indien zy hem beloofden, dat hun Meetter inde zaaken der

Religie niets vernieuwen zou. De Gezanten vervoegden zich vervol-

gens l>y den Keizer , die hen antwoordde; dat zijn eer en zijn gewhTe
KwVmer n j e t en leeden , dat hy de Koningin» zijnMoeye, verlier. Kranmer

toek\e\èl- aanbood , te bewyzen alles'tgeen hy gefchreeven had; maar men
duigen, weet nitt, ofdeze vooiflag aangenomen wierd. Alleenlijk weet men,

dat de Paus , om blyken van zijn genegentheid aan Hendrik te geeven,

Kranmer vereerde met de waardigheid van zijn Biechtvader in Enge-

land. Deze Doder bleef eenige maanden na 't vertrek der Gezanten

te Romen, endeed vandaar een reis in Duitfchland , daar hy de ken-

nis kreeg van de vermaarde Cornelius Agrippa. Hy fprak met hem
wegens de zaak van d'Echtfcheiding, en vertoonde 'er hem de nood-

zaakelijkheid zo wel af, dat dtk groote man de vervolgingen van

Hendrik met grooten y ver verdedigende , zeer kwalijk van den Keizer

gehandeld wierd , en eindelijk in de gevangenis ftierf.

Zo haalt als de Koning d' uitwijzingen der beroemdfte Academiën ,

Staden des en de gevoelens der geleerdfte Canoniften , en der gaauwfte Godtsge-
Komngnjkj

Jeerden van Europa , in zijn handen had, dacht hy om een nieuwe
fchnjvenaan . ,

r » I 1
. ..

de Paus. pooging aan t Roomlche Hor te doen, en vervolgens deze uitwij-

zingen gemeen te maaken , en de zelven t' onderfteunen met allede

bewijzen , op de welke men ze gegeeven had. En op dat zijn nieuwe

verzoeken meer krachts by den Paus mochten hebben , deed hy aan

hem fchrij ven door een groot getal der Leden van 't Parlement. My-
LrdHerbertzpgtj dat het Parlement zelve aan de Paus fchreef; maar
hy vergift zich , zijnde de brief van den 1 3 July , en de zittingen des

Parlements uirgefteld vanden 2 1 Juny tot den 1 October. Deze brief

wierd gebracht aan de voornaamfte Leden van beide de Huizen , hoe-

w ?
; c wel ze gins en herwaarts verfpreid waren; en Kavendifh betuigt

,

°j/

U
ir,

^ at de Kardinaal Volfey de zelve met een groot genoegen tekende.

M. SC.
' ^y was getekend van dezen Prelaat, van den AardtsbifTchop van Kan-
telberg, van vier Biflchoppen, van twe Hertogen, van twe Mar-
quifen, van dartien Graaven, van twe Markgraaven, vandrie-en-

twintig Baronnen, van twe- en- twintig Abten , en van elf Leden
van 't Huis derG'emeente. De meeften dezer laatften waren Officiers

vandeKoning. Debrief, en't antwoord 't geen de Paus 'er op deed,

liaan in de Hiftorie van Mylord Herbert : wy zullen ons derhalven

vernoegen met 'er de zin afte geeven.

De
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Dcbrief behelfdein 'teerft: (,.)dat, dewijl het huwelijk des Ko- Vt$o:

, ;
ningsdoor verfcheidene vermaarde Univerfueiten, door verfchei- J^™*™*

„ dene geleerde Canonillen , en door gaauwe Godtsgeleerden , ver-

,,oordeeld was geworden , de Paus uit zich zelve recht aan deze

„Vorlt had behooren te doen, zonder'er toe verzocht, ofaange-

„ maand te zijn : dat hy ook noch had behooren te betrachten de ver-

„ bintenillen , welken de gantfche Kerk in 't algemeen , en de Heilige

j, Stoel in 't byzonder, aan Hendrik hadden: dat onderruflehen de

i, rechtvaardigheid vstn de zaak , en d' aanhoudingen des Konings,

„ niets voorgebracht hebbende, zy tot hun groot leedwezen , over

„een 10 onwaardige handeling klaagden; maar dat, dewijl Enge-

land gedreigd wierd met a' elenden van een burgerlijke oorlog,

3, indien men de fucceffis tot de Kroon niet onbetwiftelijk maakte , zy

n niet langer fwijgen konden: dat het eenige middel om dezeonge-

,, lukken te voorkomen, was den Koning in een (raat te ftellen om
,, manlijke Kinderen te verwachten, met hem toe te Haan weder te

„trouwen: dat zy zijn Heiligheid baden, een fpoedige voldoening

,, hier over aan hem te geeven: dat, zo hy dit niet endeed, men ge-

„looven zou van de Heilige Stoel verlaatentezijn, en dat men dan

,, el Jers een hulpmiddel zou zoeken : dat men niettemin tot dit uiterft

„nieten zou komen, zo lang als men van de gerechtigheid des Paus

,, iets'te verhoopen zage.

Klement vergeeft hen in zijn antwoord de krachtige uitdrukkingen inhoud va»

van deze brief, en wil de zelven wel toefchrijven aan de geneeent- het nn
,

t

j* «I woord des

heid , welke zy voor hun Meefter hebben. Hy bekent: (,,) dat hy Paui,

,,grooter verbinteniiTen aan de Koning heeft, als zy zelven zeggen
;

,,maar hy vertoont hei , dat men hem met zeer weinig reden van

„onrechtvaardigheid, en van ondankbaarheid, befchuidigt: hy

,, fpreckt hen van de zaaken , welken hy voor Hendrik heeft gedaan ;

,, en hy verzekert hen , dat hy daar in meer geluÏLterd heeft na zijn

„genegentheid, als na de wetten. Hy voegt'er by : dat, de Koningin

,,de twe Legaaten geweigerd hebbende, en het Confiftorievinden-

,,de, dat hy zich nïetontflaan kon van haar appei aan te neemen, hy
„zich altijd bereid had tot de zaak uit te fpreeken ; maar dat de Ko-

ning, ver van aan te perfTen dat men 'er een eind afmaakte, een

„weinigje uitftels van hem had doen verzoeken. De Paus zei noch:

„ dat anderen , als Hendriks Minifters , hem d'uitwijzingen, daar men
„hem af fpreckt, getoond hebben; doch dat het beveiligingen zorii-

X
j

„der
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1530, „ derbewijzen zijn; en dat hy ten anderen zeer krachtige zaaleen tot

„Katharinas verdediging heeft: dat hy den Koning manlijke Kinde-

„ deren toewenfcht ; maar dat hy God niet en is , om 'er hem te gee-

„ven: dat, wat hun dreigementen belangt, hy zich daar weinig

„ mee bekommert : dat , zo zy toevlucht neemen tot ongemeene

„ hulpmiddelen , zy tegen hnn gewiiTe , en tegen hun eer , zullen han-

,, delen : dat zy zeer wel zouden doen, zo zy andere gevoelens had-

,,den: dat, ten argften genomen, een Geneesmeefter nietverant-

„ woordelijk is wegens het kwaad , 't geen een Ly der zich zelven aan-

„ doet : dat hy groote inzicht heeft voor hun verzoeken , maar noch

„veel grooter voor den Koning: dat hy hem nooit iets geweigerd

3 , heeft , zo lang als zijn gewiiTe en zijn eer geleeden hebben» dat hy
„hem voldeed: en eindelijk, dat deze Vorft zich van de Roomfche

» , Stoel allerhande gunften kan belooven , mits dat ze noch de gerech-

„ tigheid , noch de Religie , krenken.

Ordonnan- MaardeKoningvTcezen.de, dat de Paus niets voor hem doen , en

tie van Hen- en zelfs dat hy eenige gunftige Bulle voor Katharina , ofvoor den ont-

\erbicd Bul- gunftigden Kardinaal, in Engeland mocht zenden, verbood aan zijn

Jenvan't Onderzaaten , Bullen van 't Roomfche Hof te neemen, welke ftrydig

Hoftcnee- waren tegen zijn fouverain gezag. Degevangenis, en andere ligchaa-

rcen. melijke ftrafFen , zouden de ftraffing zijn der geener,, die dit geod

/ ^1% " kwamen t' overtreden. Ter zelve tijd befloot hy , derechtvaardig-

^^ heid van zijn zaak aan al de wereld , en voornaameli jk aan zijn Volk, t«

kennen te geeven. Daar wierden geleerde mannen in 't werk gefteld,

om t'examineren'tgeen alreedts voor d' Echtfcheiding gelchreeven

was, en om uit de Concilien, d'Oudvaders en de byzondere Au-

teurs, alle de dingen te verzamelen , welke de zelve onderfteunen

stukken

o

e . konden.
;kHeb verfcheidene Manufcripten, betreffende deze zaak,

fchreeyen gezien. Dat der Bibliotheek van M r.Smkh behellt in't lang de plaatfen,

fdiddin^V welken men inde Concilien, in d'Oudvaders, in de Scholafrijkc

Schrijvers, en in de Canoniften, over deze materie gevonden had.

Daar zijn noch drie andere Manufcripten van dezen aart in de Biblio-

theek van Cotton. 't Eerfte is een antwoord op de tegenwerpingen,

welken de Medelanders der Koningin tegen deze plaatfen hadden ge-

maakt: Het twede wederlegt het boek des BifTchops van Rochefter:

En het darde verdeelt de gantfche materie in twaalfartijkelen , en be-

wijft de zelven. OndertufTchen, om al te veelherzeggingen te ver-

mijden , verkortte men alle de bewijzen, en men maakte 'er een klein

boek-
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boekje af » 't geen men voor eerft in't Latijn, en naderhand in 'c K30.
Engelfch drukte , en daar men d' uitwijzingen der Academiën by- Zieton^e

voegde. V^amc-

Hoewel wy alreedts zeer lang op deze zaak geftaan hebben
,
geloo- £' °'

ven wy echter, dewijl zy d'oorfpronk en de grond ge weeft is van alles Ziet de

'tgeen federt die tijd in Engeland is voorgevallen, dat hecnieton- Biblioth.

dienftig zal zijn , een kort begrijp te geeven van de bewijzen, en de vanM.

redenen , op de welken men de zelve grondde. Laat ons aanvangen Cotton.

met die van Hendriks Aanhangers.
ww£/°'

Zy zeiden dan: dat de wet, betreffende het huwelijk, aan Adam '''subfantie

zelve gegeeven was geweeft, toen hy noch in de ftaat der onnozel- der z^ken,

heid was; en dat d'opperfte Wetgee ver toenmaals uitiprak, („)dat JerWe-"

„de Manen de Vrouw maar eenvleejch z.onden wez.e». Maar , voegden fchree ven

„t.y'er bj , dit heilig gebod in't gevolg door de bloedfchandige ver- Redenen

,, mengingen overtreden zijnde, vernieuwde Mofes het zelve, en voorHen-

1 7 1 • 1 tl t-n
dr,k setrok-

,, verbood, binnen zekere trappen van maaglcnap te trouwen. De ken uit het

„geboden, welken hy ten dezen opzichte gaf, waren geen nieuwe °« Tcft -

o wetten: 't was maar het natuurlijk recht, herfteld in de ftaat van
Lcvi(

„ haar eerfte inftelling , en gezuiverd van de mifbruiken, die het l $ tl0 ,

,,byna gefmoord hadden. Want , vervolgden z~y , gelijk de voor-

„ reden, I^bende Heerc uwe Cjod , welke wy in't hoofd van een ge-

, , deelte dezer geboden zien ,
genoegfaam betoont , dat ze een hemel-

,,fche oorfpronk gehad hebben , bewijzen ook de gevolgen, die de

„Heilige Schrift zelve uit hun overtreding trekt, dat ze moraal en

,, natuurlijk zijn. En in der daad, God noemt de verbreekingen dezer Levit.iS.

>, wetten, grouwelen. Hyzegt, dat men daardoor d' aarde ontrei- V2 >4>
;)>*>

,, nigt : en de groote zonde der Kananeers , de zonde die God aandreef
ZI '

,»omhen t'eenemaaluit terooyen, is, dat zy zichaldusontreinigd Z4l(S
y '

j, hadden, en dat zy hun land hadden ontreinigd. Hier uit befLoten vers 14»
,, Hendriks Aanhangers : dat de hu weiijken, ftrijdende tegen de wet. 25.

„ ren van Leviticus , verbooden waren , niet alleenlijk door een bloot

» gebod, 't welk volgens hen niet verbindelijk geweeft zou hebben als

,, voor de geenen , daar het aan gegeeven was ; maar inzonderheid

,,door het recht van de natuur: dat de Kananeers zonder dat geen

,,mifdaad zouden hebben begaan , met wetten, welke voor hen niet

„gemaakt waren, niet t' onderhouden: dat aldus het verbod van de Levit.iZ>

„ (chaamte eens broeders t'ondekken ; dit verbod 'tgeen men in itf-

„het 18 en in tut zo Capittel van Leviticus vind, een verbod was wio.11»

„van't
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1530*
} , van 't natuurlijk recht , 't welk noodzaakelijk allerhande perfoonen

„ verbond , en geen uitzondering leed.

„ Daarenboven betoonden zy, dat het Nieuwe Teftamenthunge»

, 5 voelen inTgelifks onderfleunden ^ en met dit inzicht brachten zy de

„ woorden van Johannes de Dooper tegen Kerodes te berde, Hete»

,, isur.iet geoorlofd de Htiifvronw uws Broeders te hebben. Hier mee
1 1 trachtten zy te bewyzen , dat de geboden van Mofes noch onder de

„ huishouding van Jefus Chriftus hun geheele kracht hadden. Vervol-

„gens vielen zy op de hiftorie van de KorintifcheBloedfchender, die

11 zijns Vaders Vrouw getroud had, en van den Apoftel gedoemd
u word; en hier op merkten zyaan, datd' Apoftel zulks een hoe-

»,rery noemd , die ook onder de Heidenen niet genoemd en wierd:

j, waar uit zy dan beflooten, dat de trappen des maagfehaps verbooden

„ waren, volgens het natuurlijk recht ; dewyl de Heidenen, die

,, geen anderen leidtsman hadden als de natuur , de zelven erkenden

,

5, en onderhielden. Men moet noch aanmerken, voegden zy 'er bjr ,

„ dat Paulus hier het woord van Hoerery gebruikt , 't geen een alge-

„ meen woord is, waar onder allerhande onwettige vermengingen

„ van mannen en vrouwen begreepen zijn ; invoegen dat men , overal

„ daar de Hoerery verbooden word, ook d' onwettige Huwelijken

„onder verftaan moet. Eindelijk, zy geloofden , dac Jefus Chriftus

„de grond des maagfehaps, welke men door het Huwelijk maakt, be-

„ veftigd had , hebbende zo wel als God gezegt 3 dat de t^Can ende

yiProuw een z,elve vleefch z.ijn.

Na hun zaak aldus met voorbeelden, getrokken uit het Oude en

uit het Nieuwe Teftamant, vaftgefteld te hebben, namen zy toe-

vlucht tot de Overlevering. („J Daar is geen goed Kat holijk, z.eiden z.y9

„welke ontkent, dat men in alle twyfelachtige queftien d'Overleve-

„ ring der Kerk moet volgen. Nu, al was onze queftie zelfs duider,

„ zy is uitge weezen door de Paufen , door de Concilien , door d' Oud-
,, vaders, en door de Leeraars van de Kerk. Zo nu byzondere lieden

„be weeren , dat ze de Schrift uur beter verftaan, als al het overige des

„ wereldrs, dat'sKettery invoeren, en zichLuitherfch verklaaren.

„De eerfte en de oudfte Auteur, dien zy hier over aantrokken,

ui: het gezag „ was Tertullianus , die een eeuw na d' Apoftelen leefde, enzy be-

de»
^*" » weezen met texten van dezen Oudvadcr, dat het verbod van een

„ Schoonzufter te trouwen toen ter tijd in zijn volle kracht was, zelfs

3 , ten opzicht der Chiiftenen.

„Van

Redenen
getrokken
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„ Van het getuigenis dezes doorluchtigen Schry vers gingen zy over 1 5 30.

„tot het getuigenis der Paufen, en betoonden : dat Gregorius de &c 4*'"

„Groote, de eerfte Paus die uitfpraak over deze queftiegedaan heeft, gen Marci~

„ Hendrik t'eenemaalgunftig was: dat de Monnik Auguftinus, d'A- '

„portel van Engeland, dezen Paus over verfcheidene fwaarigheden

„geraadpleegd , en hem onder andere dingen gevraagd hebbende ,

„ of't een Man geoorlofd was z.ijns Broeders Weduwe , of zijn Zwicht,

„ gelijkjnen toen ter tijd ^et , te trouwen , Gregorius daar op antjyoord-

„de; dat diergelijke huwelijken ongeoorlofd waren ; dat, zo eeni-

,, gen der nieuwe Bekeerden in zodanige verbinteniften waren , men
„hen vermaanen moert, zich van hun Vrouwen te fpeenen ; en dat

,, men hen moert vertoonen, dat zy daar een groote zonde mee be-

j, gaan hadden. Zekerlijk, indien Gregorius geloofd had, dat de zaak

„twyfelachtig was, hy zou zo ftraf niet geweeft hebben, ineentijd (a)Calix-

„ dat men arbeidde aan de bekeering van een gantfch groot Volk , en tus A^ °™;~

„ dat een voddery de voortgang des Euangeliums in Engeland vcrtraa-
n"

. .

A *A

„ gen , of zelfs vernietigen kon. Zy voegden daar by , dat drie andere
'fa

'

,, Paufen, (3) Calixrus
, (b) Sacharias , enfc)Innocentius delll. zich Quasi. $•

,, zeer net ?oor d' altijdduurighe.id dezer geboden van Mofes verklaard cap. Pita-

,, hadden; dat Innocentius inzonderheid 'er meteengrootenyveraf num -

,, fprak; en dat aldus de Heilige Stoel alreedts een uitwyzing voor i
c)^e

„ den Koning had gedaan.
; gJJ;

M
„ Zy zeiden ook noch : dat verfcheidene Pro vinciaale Concilien de ventutem.

„zelve zaak verklaard hadden: dat het Concilie van Niocefarea een

„iegelijk Man , die zijn Schoonzufter trouwde , en een iegelijke

„Vrouw, die aldus twe Broeders trouwde, inden ban deed (a) : dat (a)Can.

„ dit dekreet herhaald was geworden in een Concilie (b), gehouden 2.

„onder Gregorius de II. dat men vervolgens in 't Concilie van Agde [b)CaP-

„een lijft had gemaakt van allede verboodenegraaden , en dat men *\
•, c

„ die van Schoonbroeder en Schoonzufter daar in begreepen had (c) :

6 I#

,, dat men in 't twede Concilie van Toledoook het zelve had verklaard: {d) Cap,

„ dat daarenboven een der dwaalingen , die Wiklefte laft gelegd wier- 5'

„ den, zo te Londen als f Oxford, en te Konftants, geweeft had , dat de

„wet Godts zodanige huwelijken niet en verbood: eindelijk, dat de-

„ ze dekreeten der Provinciaale Concilien authentijker gemaakt waren
„door de goedkeuring van het algemeen Concilie van Konftants,

,,'tgeen dezelven beveftigd had : dat aldus de Kerk zich ten dezen

9, opzichte genoegfaam had verklaard , door de m ond van verfcheide-

T ne
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mDü w ne Provinciaale Concilien , en door de mond van eenalgemeen Con-

Gr?ekfd!c

der
" C 'llC '

Oudv aders. ,, De Griekfche Oudvaderskwamen vervolgens te voorfchijn, als

(a) In 20 „ (a ) Origenes , (b) S. Chryfoftomus , en (c) Bazilius : en hier op be-
L*yt- £ toonden Hendriks Advokaaten , dat deze laatfte Oudvader de zaak

/ ,.

°'
ti veel fterker aandringt , als de twe anderen. Na zijn voorbeeld , ver-

Sup.Matt. >•> volgden zy , bcwijft (d) Hefichius , dat de trappen , verbooden in

21. „Levicicus, algemeenlijk alle de fftenfehen verbinden 5 en dat deze
(c)Ep.ad ,, wetten altemaal moraal zijn , en by gevolg altijd onderhouden moe-

Viod. „ten worden. Hygrond zichdaar op, datdeKananè'ers, end'Egyp-
{dj Super

^ tcnaren van qocj zelve veroordeeld zijn, ter oorzaak dat zy in de

ir 20
"

' * trappen des maagfehaps geen onderfcheid en maakten.

Gczig der „ Van de Latijnfche Oudvaders trokken zy voo r eerft aan Tertullia-

Ouïvad-
C

f
»J n us en drie groote Leeraars, ('a)S. Ambrofius , (b)S.Hieronymus

9

{a)Ub. „ enfc)S.Augufl:inus, en betoonden : dat alle deze Leeraars d'Over-

S. Ep.66. „levering der Kerk, wegens d'altijdduurigheid dezer geboden , wel-
(b) Con- n ken zy beweezen dat men noch moet onderhouden, vaft (lellen :

tra Hdvi-
jjCj at zv antwoordenppde tegenwerpingen, die anderen tegen hen

(c)c'oMya
»>deeden: en dat alle deze tegenwerpingen gegrond waren, ofop het

Taujl.c. „voorbeeld van Abraham, die zijn Zufter getrouwd had, envanja-

S. 9. io» 5, kob die de twe Zufters had genoroen ; of op de difpenfatie van
irqttejï.64 „Deuteronomi.um.
™ Lev

-
Ad „Zy zeiden ook noch: dat d' Oud vaders, en de Leeraars der laat-

. .y. c.
j( fl-eeeuw,en j van dit gevoelen niet afen weeken : dat[a] Anfclmus

dcCiv.Dei » het volgde; dat hy de geloovigen vermaande, niet te trouwen als-

c.Ttf. „ in verwyderde trappen; en dat hy antwoordde op de tegenwerpin-
Gecis; der

>(|
gen , welken het voorbeeld der Dochters van Zelophehad aan de

5chryver^'
e

»i ftrydiga party befchikte : dat de Kardinaal Hugo, Rudolphas

[4\ Super „Fiaviacenfis , Robert van Duits, en Hugo van S. Viclor , ook in

iSLcvit.
,, deze meening waren: dat [c] Hildebert, BilTchop van Mans, ge-

- je „raadpleegd zijnde in een geval van dezen aart , ontkend had, dat

men p,z n een Man z»jn Schoonzufter kon trouwen ; endathy deredenen had

e» 4. artïi. ,, bygebracht, op de welken hy zich grondde: dit[d] YvesvanChar-
[c].Epi/i. ,, tres in een dierqelijke gelegentheid, willende een Koning zijn Schoon -

AiArchitp. „zuftertrou wen^ geantwoordhad ; dat deze Koning zo lang inden
fythomag.

n ban moeft blijven, totdathy zich van zijn-Vrouw had afgefcheiden :

cAa. v dat men van het Godlijk recht niet difpenferen kon ;
endat'ergce-

[d] Epijl. j> n 'ge olFerande was , die zodanfg een mifdaad kon uitwüTchen , zo

240. lang
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jjlang ais de Zondaar in zijn zonde volhardde. Zy voegden'er by ; 1530.

j, dat men noch verfcheidene zulke plaatfen in den zelvcn Auteur kon

„vinden.

,, En gelijk de Scholafti jke Schry vers, vervolgden x.y , de zaakenmet Gezagder
• n. 1 J - 1 • .

• J L LU A * Scholaftnke.

v een uititeekende wijsheid geëxamineerd hebben , en dat zy gemeen- schryvers.

,, iijk verder gaan, als d' andere Leeraars, zo laat ons eens zien , war ^i^ i*<

,,zy over deze matefie zeggen. Altemaal verklaaren zy zich voor ÖM^.154.

,, d' altijdduurigheid der geboden , welken Mofes ons nagelaaten
Ai'

t ^- m
s, heeft, raakende de trappen des maagfehaps. Aldus hebban Thomas Qua a

'.

,, Aquinas , Altifliodorenfis , Petrus Paludanus , S. Antonius Floren- arti mjn
,, tinus

, [ohannes deTurre-cremata ;
JohannesdeTabia , Jacobus quartam ,

., Laufanus, en Aftexanus, geoordeeld. Ten anderen hebben de D1JI.40.8.

,,Schrvvers, welke (*) Wiklefbeftreeden hebben, hem beftreeden 3
&*4.

,, over dit gevoelen, dat de geboden van Mofes , tegen zekere huwe- JU 1jrl '

„lijken, onder het Chrittendom geen kracht meer en hadden. Deze ^r/s.Cor-
„ Advokaaten brachten ons ook noch te berde verfcheidene plaatfen ton "de Hei-

„van Petrus Taramafius, vanDurandus, van StephanusBrulcfer, tis&ïdici-

„van Ricardus de Media Villa, van Brianconius , van Gerfonius, titconju-

„vanPaulusR tius ; en zy voegden 'er de Canoniften by , alsjohan- ê 1"'

,,nes Andreas, Tohannes ImHanus , den Abt vanPalerme,Mattheus , c
a er

3,iNeru, Vincentius,Innocentius, en Oitieniis: maar het is genoeg, tom ,2..

„dat men ze aangetroken heeft inde traktaaten, gefchreeven totde cap.i$4.'

„ beweering der Echtfcheiding. Gezag der

„ Zy fielden vervolgens voor een vafte regel - dat de geldigheid
an°m CD*

,, eens huwelijks niet noodzaakelijk afhangt van des zelfs voltrekking}

„en dat, als d' ondertrouw is gefchied, 't huwelijk vervuld is, even
„als of het voltrokken was. Waarom, by voorbeeld, z.adenz,y>

„ kon Adonia Abifag niet trouwen? Om dat ze zijns Vaders Vrouw
.,had geweeft , hoewel deze Vader nooit tot haar genaderd was.

,, Daarenboven zien wy, dat, volgens de wet van Mozes, zo een Datdewe-

„ Dochter, die aan een Man ondertrouwd was , zich aan een ander deshuwe!
,d

„overgaf, men haar fteenigde, als fchuldig aanoverfpel: waaruit .''jksbeftaat

„dan volgt, dat de wezendlijkheid des huwelijks, en des zelfs geldig- ^IZ^IZ
„ heid, beftaan in de wederzijdfche belofte,welke de Man en de Vrouw fte:rmi "g

„aan malkander doen. 't Is op deze grond, dat Jofeph waarlijk de en^Tmdc
„Man van de Heilige Maagd was , hoewel ze alleenlijk ondertrouwd voltrekking.

„waren; en hy was 't zowel, dat hy zich van haar niet zou hebben

„konnenaffchciden, zonder haar een fcheidbriefte geeven. Nu zou

Y 2 „ eea
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l55°* >, den fcheidbriefgeen plaats gehad hebben, indien dit huwelijk niet

>, daadelijk had geweeft, hoewel zonder voltrekking, 't Is hierom f

„dat, hoewel Jofeph de Moeder onzes Zaligmaakers nooit vleefche»

i, lijk bekend heeft, men hem echter in 't gevolg den Man van Maria,

i, en den Vader van Jefus heeft genoemd. Wat is de maagfchap? zMden
r,zj noch. 't Is, volgens alle Auteurs, een verbintenis , die uit het

„ huwelijk fpruit: en, gelijk het huwelijk een Sakrement is , beftaat

„al des zelfs kracht wezertdiijk niet als in d' ondertrouw. Want zo

11 een Man, die de heilige Orders heeft ontfangen, niet en laat de ca-

„taracter daar af te hebben, hoewel hy nooit confecratie heeft ge-

i, daan ; is het dan zo onredelijk , dat het huwelijk door d'ondertrouw

„ vervuld zy , hoewel de voltrekking 'er niet op en volgt ? Laa]t ons

,, noch zeggen , vervolgden z*y , dat de voltrekking eerft een noodzaa-

„ keiijk gedeelte des huwelijks geworden is r federtdat deCanoniften

„'taldus vaftgefteld hebben. Wie zou beweeren r dat Adam en Eva
-,4 niet waarlijk Man en Vrouw waren voor deze daad , die eer een ge*

„volg, als een onaffchuivelijk gedeelte des huwelijks is? Menzou
,, deze meening gemakkelijk konnen onderfteunen, door het gevoelen

„der meefte Canoniften; maar gelijk zy over dit onderwerp eenige

„ al te kittelende dingen gezegt hebben , gaan wy ze ftilfwygens voor

,,by. Hildebert, BuTchop van Mans , Yves van Chartres , en Hu-

„ go van S. Vi&or , bewyzen de zelve zaak met plaatfen van S. Chry-

„foftomus, vanS. Ambrofius, van S. Auguftinus, en vanS. Ifi-

„dorus. De Paus Niklaas , en 't Concilie van Tribure, doen de we-

„zendlijkheid des huwelijks niet beftaan, als in d'ondertrouw, en in

„de zegening der Kerk. Uit dit alles beflooten zy; dat, al had zelfs

„de Prins Arthus Katharina nooit vleefchelijk bekend , zijn huwe-

„ lijk met haar niettemin altijd daadelijk geweeft zou hebben ; en dat

„derhalven de Koning deze Princes met recht niet had konnen trou-

„wen. Maar, hernamen z,y, 't is gewis , zo anders een zaak van de-

„zen aart gewis kan wezen, dat de Prins zijn huwelijk voltrokken

„had. Wy hebben 'er elders de redenen af gezegt; en daar is noch
„maar een omftandigheid te verklaaren. De Koningin bied aan, te

„fweeren, dat de Prins Arthus haar nooit bekend heeft : doch het

„Gceftelijk Recht fielt tot een regel, dat men den eed vau een d§r

„partyen niet aan moet neemen , als 'er fterke vermoedens voor het

„tegendeel zijn. Daarenboven, de Prins Arthus geftorven zijnde,

*> droegen eenige Mevrouwen grootczorg voor de Princes, indege-

„dach»
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ï, dachte dat zy fwanget was ; en nooit heeft zy een eenig woord ge- 1530.
„zegt, 't geen dit gevoelen om ver kon ftooten. Laat ons hier byvoe-

>, gen, dat het Brevet, daar men zo veel af fpreekt, rond uit zegt, dat

„dit huwelijk van de voltrekking gevolgd is geworden ; in plaats

„dat de Difpenfatie fan Julius de II. deze omftandigheid onuirge-

„ fproken liep.

„ Defe Difpenfatie van Julius ^vervolgden Hendriks Advokaaten ^ is Dat de Dit

„ aldus d'eenige grond des huwelijks van onzen Koning met Kathari- JiÊdeYil
„na, d' eenige hinderpaal die hun echtfeheiding belet. Waarlijk, de vangeene

,) de Canoniften doen alles'tgeenzy konnen,omdefouveraine macht
waar ewaï*

,»der Paufen hoe langer hoe hooger te verheffen : doch hier verklaa-

„ ren zy zich voorden Koning. Hun reden is; dat, dewijl de geboden

„ der Kerk onder den Paus zijn , hy Vr wel afdifpenferen kan : maar,

„ alz.o de Cjodlijke wetten boven hem zjjn , dat hy 'er 'tgezaag niet afkan

„verminderen. Dit zijn de woorden vanThomas Aquinas ; en Petrus

„Paludanus voegt 'er by : dat de Paus niet difpenferen kan van de

„trappen des maagfehaps, vermits zodanige huwelijken ftrydig zijn

„ tegen het Godlijk recht. Zy brachten hier over een fchoon voor-
jn ^

„beeld te berde, 't geen zy uit Turre Cremata haalden; teweeten, i.+.art.

,,dat een Koning van Vrankrijk zijns Vrouws Zufter willende trou- 13. Et in 4
„wen, de Rota, een vermaarde Rechtbank van Romen, eindelijk disl. 15.

„oordeelde; dat, indien eenig Paus eertijdts een diergelijke difpen- ^-l-art.i.-

„fatiegegeevenhad, 't zy dat hy den aart der zaak niet en wtft, of ',jl
er

m

„dat hy omgekocht was geworden, men hem niet moeft navolgen :

yw„#o^.
„en dat de Kerk zich door de wetten, en niet door zodanige voor- q. 2.3.

„beelden beftierde. Zy beweerden daarenboven : datS. Antonius,

,, en Johannes van Tabia , in het zelve gevoelen waren; en dat een

„ Engelfchman , Bakon geheeten , het tegendeel geleerd hebbende

,

„ hy daar over te Romen beftraft wierd , en zijn woorden herriep : dat

,, de Canoniften infgelijks van dit gevoelen niet afen weeken : dat Jo-

,, hannes Andreas, Johannes Imolanus , en d* Abt van Palerme,

„'t zelve (taande hielden j en dat men, volgens den laatfte, zeer

„ftreng moeft wezen in d' onderhouding dezer Mofaïfche geboden, Super
„vermits fommige Vorften dikwils difpenfatie verzochten : dat de cap.Littn

„Paus Alexander de III. nooit wilde toelaaten, dat een Jongman van del{eji.

„Pavien de Weduwe van zijn oudfte Broeder trouwde , hoeweide p">nJal-

„Vader plechtiglijk gefworen had, dat hy ze te famen zou huwelij-
*uj*(n-

„ken; en dat deze Paus; zei, dewijl een diergclijk huwelijk ftrydig sponfdi
Y 5 was
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1530- u was tegen h^t Godlijk recht, de Vader berouw moefl: hebben van

„ zijn lichtvaardige eed.

,, Zy betoonden ook noeh : dat, volgens d'Oudvaders,de Kerk zelve

,, van het Godlijk recht' niet difpenferen kon ; en zy trokken hierover

,,aan S. Cy prianus, S. Baftlius, S. Ambrofius, Ifidorus, en SBernadus;

i, behalvendePaufen, als Urbanus , Tabianus, Marcellus, en Innocen-

.,, tius; en behalveneenongeloofelijk getal van andere Schryvers.

„Thansgmgenzynoch veel verder; want zy beweerden : dat de

, i macht van Van de Canons te difpenferen,dic macht weike het Room-
nfcheHoftoen ter tijd had, niet oud en was : dat de Paufen Sozimus,

„Damafius, Leo,
7

enPIilarius, erkend hadden, datzy, nochd'in-

„ (tellingen der Kerk veranderen, noch tegen de leer , en 't gebruik

s,der Oudvaders konden gaan. Men zei noch: dat, zo d'Apoftelen

j, hadden verklaard, dat zy ingeenerlei wijs tegen de waarheid kon-

»j den handelen , dePaufen by gevolg de wetten Godts , diedewaar-

»>heid zelve is, nimmmermeer konden vernietigen: dat, hoewel

ai men in deze Opperprieften de volheid der Apottoiifche macht er-

j, kende , deze macht niettemin aan haar onderwerp verbonden was ,

„dat 's te zeggen , aan de zorg der zielen; en dat , hoewel 'er geen

a , hooger vuurfchaar was, als die van Romen, echter heilige Bif*

11 fchoppen , dewijl S. Paulus zich wel tegen S. Petrus had gefteld, den

si geboden van deze vuurfchaar ongehoorzaam konden zijn , als zy de

»> zelven onrechtvaardig vonden : dat alle d'eeuwen voorbeelden van

11 dit beleid befchaften ; dat Elbald, Koning van Engeland, een
BiiTchop- ,,bloedfchendig huwelijk ingegaan hebbende, Laurentius , Navol-

pen die Zich ix? .1 » n- • » r»«rj rr ^ IL
tegen Pan- >> ger van de Monnik Augulhnus in t Bifdom van Kantelberg , nooit
fen nellen. d'abfoiutie aan deze Vorft wilde geven, eer hy eenzoverdoeme-

, „lijke handel afgefneeden had; dat de Paus zelve, meerinwilligen-

,, de als Laurentius, voorden Koning fprak; en dat, ziende zijn ge-

,1 beden vruchteloos , hy overging tot dreigementen ; maar dat de

j» BifTchopaltijdby zijn befluit bleef: dat een ander Prelaat, Donftal

»geheetcn , zich op de zelve wijs had gedraagen , ten opzichte van

jï de Graaf Edowijn , en gantfeh geen werk en maakte van d'aanbe-

,1 veeling des Paus : dat het aldus den Biflchoppen van Engeland toe-

ukwam , en inzonderheid den Aardtsbiflchop van Kantelberg, den

i> Koning te vermaanen, van de zonde af te wijken: dat, zo deze

i> Vorft het niet endeed, zy de geeftelijke macht in handen hadden:

r, en dat een iegelijk» die daadelijk ia de zonde was
,
geen abfolutie

„ ver-*»
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11 verwachten moeft. By alle deze Autoriteiten, voegden zy noch 1530.

„ eenige overweegingen ,
gegrond op de Reden, ofom beter te zeg-

„ gen , op de Schoolfilozofie , die toen ter tijd in 'c algemeen de plaats

,, van de Reden bekleedde.

„En vermits men hen voor kon werpen, dat deze geboden van Gewawa
„ Mofes door Jefus Chriftus , noch ook door zijn Apoftelen, niet <? OyciW.

„ beveiligd en waren , antwoordden zy : dat, gelijk deze wetten
r,ns '

„ een gedeelte van 't natuurlijk recht maakten , het niet noodzaakelijk

,3 had ge weeft , dat de Zaligmaker de zelvtn in 't byzonder beveftigde

,

,, zijnde het natuurlijk recht in 't algemeen beveftigd door deze woor-

dden , ik ben gekomen , niet om de wet te vernietigen , maar om z.e te

„ vervullen : dat daarenboven Jefus Chriftus de grond des maagfehaps

3, beveftigd had door deze andere woorden de Man en de Vrouw zjtllen

,,maar een vleefcb wez*en : dat S. Paulus een bloedlchendig huwelijk

„had veroordeeld: en eindelijk, dat, al was ook zelfs de Heilige

„Schrift: niet precies op deze materie, zy d' Overlevering der Kerk

3, hadden, welke hen uit de bekommering reddede ; die Overleve-

ring, gelijk in gezag methetgefchrecven Woord, zomen't Room-
„fcheHof, en de befte Schry vers van die tijd, geloofde; die Over-

„levering, waar af zy zelfs arty kelen des Geloofsaanamen, enzon-

,, der de welke zy vonden , dat ze moeite genoeg zouden hebben , om
„ de leeTe der zeven Sakmmenten vaft teftellen , en zich wegens ande-

„ re punten tegen de Ketters te verdedigen. En xy eindigden 1 met te

„zeggen; dat, zo 'er, ten dezen opzichte, federt ettelijke eeuwen

„ mifbruiken ingefloopen waren , of zo eenige Paufen tegen het ge-

„ bruik van de gantfche Oudheid hadden gehandeld, dit klein getal

j, van mifbruiken niet genoeg en was, om de kracht derOverleve-

„ ring van zo veel eeuwen te fmooren.

Dit waren deredenen , daar men opdrong , om de rechtvaardig-

heid van Hendriks vervolgingen te bewyzen. Men bracht hier over
verfcheidene andere dingen te berde , welken men uit de Schrift, en
en uit eenige wereldlijke Auteurs haalde , maar daar wy ftiifwygens

over heen ftappen. Laat ons deregelen van de billijkheid volgen , en

toonen , op wat wyze Katharina de geldigheM van haar huwelijk ver-

dedigde. Indien men 'er afuitzondert Cajetanus , en Vicloria, wel-

ker tradaaten over deze materie te gelijk met hun werken gedrukt zijn,

htb ik niet een Manufcripr , noch niet een boek , voor de rechten van

dezeVorftin, konnen vinden, Maar ik heb, zo uit een antwoord aan

de
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1530. de BifTchop van Rochefter , die tegen d' echtfchciding gefchreeven

had, als uit eenige andere Auteurs van des Koningszyde, devolgen-
deredenen verzameld.

„ Voor eerft , z.ei men , de geboden van Mofes , betreffende de

», trappen des Maagfchaps , hebben nooit een gedeelte van 't natuur-
Redenen „ lijk recht gemaakt. Anderfins zou God 'er niet afgedifpenfeert heb-

'"
„ ben

,
gelijk hy in Deuteronomium heeft gedaan. Daarenboven zijn

,, deze geboden , voor Mofes, van de gezegende Stam niet onderhou-

„ den geworden : De Kinderen van Adam hebben malkander ge-

„ trouwd:Abraham heeft zijn Zufter ten wyve genomen: 't huwelijk

a , vanjakob met Lea en Rachel is genoegfaam bekend: en Juda, natwe
j, zyner Zoonen aan Thamargegeeven te hebben,belooft haar noch de

„ darde. Deze geboden waren dan maarpolityke of burgerlijke gebo-

w den , die tegenwoordig geen meer kracht hebben , als de Kerk hen

» geeft. Nu kan de Heilige Stoel difpenferen van d' inftellingen der

«Kerk. Eindelijk, op wat wyze dit recht ge weeft zy, zo Mofes de

>, Jooden'er wel afgedifpenfeert heeft, waarom zou de Paus de macht

}j niet hebben van 'er de Chriftenen afte difpenferen l

„ Ten twede , voegden Katharinas Advokaaten*er by > alsLevi-

„ticus aan een Man verbied, zijn fcchoonzufter te trouwen , 't ge-

schied om het overfpel te doemen. Aldus, wanneer wyleezen,£y

,, en unit de fchaamte uws Broeders niet ontdekken , moeten wy daar

„ onder veritaan , z.o lang als die Broeder in't leven is. De grond van

,, deze uitlegging is zichtbaar in Deuteronomium, alwaar God aan ie«

„ der Jood toelaat , zijn Schoonzufter te trouwen , als ze wedu-»

„ we is.

,,Ten darde, vervolgden x/k, de voorbeelden, die men uit het

„Nieuwe Teftament haalt, bewyzen niets in deze queftie. Voor eerft,

„ zo wy Eufebius , en Jofephus , twe geloofwaardige Auteurs , ge-

,,looven, leefde Philippus, Herodes Broeder, noch, toen deze

„Herodias onderhield: aldus kon de mifdaad van deze Koning zo

,,haaft een overfpeli, als een bloedfchande, wezen. En wat belangt

,, den Korinther, daar d' Apoftel Paulus af fpreekt, de text zelve

„ wijftonsaan, dat de Vader van deze Man niet dood en was , toen

„ de zonde begaan wierd : want d' Apoftel zegt , dat zodanig een

3 , hoerery noch onder de Heidenen niet en was genaamd. Nu weet

,, een iegelijk wel , dat het by de Perfiaanen , en by andere Volkeren,

.3, een Man geoorlofd was, zijn Schoonmoeder, na de dood haars

5) Ge-
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, Gemaals, te trouwen. En onderde Joodcn zelven hebben wy Ado- *£3o«

,)jnia, die Abifag, zijns Vaders Byflaap , ten huwelijk verzoekt.

„Ten vierde, z.cidennocbdez*c nyidvokaaten , de Paufen konnen
„niet alleenlijk van de Canons, maar ook van het godiijk recht di(-

„ penferen. Ziet men hier niet dagelijks toelaaten, geloften , ende

,>eeden teverbreeken ; hoewel de houding der eenenen der anderen

„ door het twede gebod aan alle menfehen opgelegt is? Even eens,

„hoewel God verbooden heeft tedooden, ziet men de zelve Paufen

„ niet een groot getal van mifdaadigen ter dood doen brengen ? Einde-

j

»

lijk , als de grond van dit gebod geen plaats fchijnt te hebben , komt

„ het hen dan niet toe, kennis van de zaak te neemen, en 'er vonnis

„over te vellen? Immers leert de Summa tAvgeltca ons dit. Wykon-
„ nen'er noch byvoegen , dat de macht van in zekere gevallen te dif-

,> penferen van een zo groote noodzaakelijkheid in de Paufen is , als de

„ macht van de Heilige Schrift te verklaaren. Daarenboven , wanneer

„men vraagt, of de verbiedingen van binnen de trappen des maag-
,,fchaps te huwelijken moraal, en bygevolg van een altijdduurende

,, en algemeene verbintenis zijn \ wanneer men, zeg ik, cendierge-

„ lijke vraag doet , wien komt het toe de zelve uit te wyzen , dan den

„ Paus ? Laat ons voorbeelden by deze regel voegen. Een Man zijn

,, eigene Zufter getrouwd, en verfcheidene jaaren met haar geleefd

„hebbende, lei de Paus Martinusde zaak in overweeging, en nam
j, 't advijs der Godtsgeleerden, en der Canoniften. Hier na beveftigde

„ hy het huwelijk,om een groote argernis te vermijden. S-Antoninus

,,van Florence zei daar op , dat, dewijl de Paus beide de partyen

„ geabfolveerd had, men hen niet t'eenemaal verdoemen, en hen

, , aan 't oordeel Godts moeft fteJlen.

„Ten vijfde > voegden zjy 'er by , alles 't geen een diergelijke ó.iC-

„ penfatie geldig kan maaken , word hier gevonden. Daar is een hu-

, , weiijk gemaakt , om de vrede tulTchen twe machtige Koningt ijken

„ t'onderhouden , en dit huwelijk beftaat twintig jaaren lang: wat
,, argernis zou het niet voor de gantfche Kerk wezen , het zelve te wil-

„ len verbreeken } wat voorbeeld voor d'andere Vorften } wat gevaar

„ voor hun Onderzaatcn, dewijl de meefre Koningen geen recht meer

,, tot de bezitting van hun Kroon zouden hebben, indien zodanige

„ huwelijken onwettig verklaard wierden ?

„Ten argften genomen, z.eidenz.ynocb , zo'erin deBulle, cfin

„het Brevet, nietigheden zijn, 't komt den Paus toe daar aft' oor-

Z deelen

;
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1530. „deelen; en fiechte Prclaaten zouden zich, fonderesnuitfleekende

,, laatdunkenheid , zulks niet konnen onderwinden.

Repiïaue De Schry vers van des Konings zyde herantwoordden in 't alge-

^ngwYdvó- »> mecn °P & 1 antwoor^ des Koningins
: („) dat de geenen , die't luidft

kaaten» p voor d'Overlevering fchrecuwden , de minfte ftaat 'er af maakten :

,,dat, zo zyde zelve volgden, als ze hun gedachten of hun voor-

„ neemens onderfteunde , zy ze verwierpen , zo haaft als ze afliet

, 3 hen gunftig te zijn : dat Cajetanus d'eerfte was , die zijn byzondere

,, gevoelens boven de leere des Kerks had durven ftellen : dat hy daar

„ door de zelve Kerkelijke tucht verdiende , voor de welke de Luiter-

%, fchen bloot gefteld waren : dat inder daad zich aldus tegen alle

,,d'Oudvaders , en tegen alle deLeeraars op te werpen , wasdeKet-

,, ters de zaak gewonnen geeven , de byzondere verklaaringen van de

„ Heilige Schrift bekrachtigen , en de deur voor alderhande nieuwig-

heden openen: eindelijk dat, om de geenen, welke diergelijkege-

„ voelens onderfchraagden , t' overtuigen , men maar behoefde by te

„ brengen, dat het zo veel nieuwigheden waren, ftrydende tegen de

„ leere van alle d' eeuwen.

u Daarenboven , voegden z,y 'erby , kan men ieder artijkei in't by-

,, zonder wederleggen.

,, 't Eerfte behelft , dat d' onder'fcheiding vande trappen des maag-

nfchaps in d'eerfte eeuwen des wereldts geen flaatsgehad beeft. Maar 1

.

,, wat kan men daar uit belluiten , als dat diergelijke huwelijken niet

„ rechtdraadts tegen het vernuft ftreeden ? En laat ons ten dezen op-

„ zichte aanmerken ,- dat 'er in het natuurlijk recht klaare geboden zijn

„geweeft, welke zich zonder moeite aan de geeft aanbooden; maar

„ dat 'er ook duiftere en ongevoeliger geweeft hebben , die men be-

.,fwaarlijk, zonder een openbaaring , ontdekken konde. Dezelaat-

,,ften zijn eigentlijk de geenen, welke d' eerbaarheid , of 't gemeen
„nut, betreffen ; en zodanige waren de verbiedingen, die Mofes
„deed, van binnen zekere trappen te huwelijken , opdat de geflach-

,,ten niet befmet zouden worden door de vermenging des bloedts.

,,2. 'c Beleid van Juda met Thamer heeft zulke haatelijke omftandig-

„ heden, dat men zeer wel zou doen 't zelve nimmermeer als een

„voorbeeld by te brengen: en wat belangt d'andere voorbeelden

,

„welken men hier over te berde brengt, zy leeren ons maar, hoe

„blind de menfehen zijn, zelfsindezaaken vande natuur , zozede

„byftand van d'openbaaring niet en hebben. 3. Toen Mofes van Le-

vi-
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,, viticusdifpenfeerde, heeft hy't fchijnbaarlijknietgedaan zondereen 1530

,, uitdrukkelijk bevel van God : en de Paufen hebben nooit zodanige

,, bevelen gekreegen. Nu dat God van het eerfte gebod gedifpenfeerd

„heeft, dat betoont alleenlijk, dat, hoewel het zelve een gedeelte

„van het natuurlijk recht maakte, het echter niet van het getal der

,, geenen was , die onveranderlijke befluiten tot grond hadden : 't kon

,, alleenlijk niet veranderd worden zonder een godlijke openbaaring.

„ In het twede artijkel tracht men een gevoelige waarheid door een

„ beuzelachtige en blaauweonderfcheidingtcverbafteren. Maar wat

,, noodzaakelijkheid was het , te verbieden een Schoonzufter t'onder-

„ houden, geflurende het leeven vanhaar Man, dewijl het bloote

,,overfpel alreedts door andere wetten verbooden was ï Daarenbo-

,, ven moet men zich houden aan de gelijkvormigheid , die onder alle

„defe verbiedingen is, van binnen zekere trappen des maagfehaps te

„huwelijken; en men kan ze redelijker wijfe, niet in zulke ftrydige

„ zinnen neemen, dewijl ze altemaal in de zelve termen, enmetde
,, zelve omftandigheden , gemaakt zijn.

„ Belangende het darde arty kei, wy vinden wel , dat Herodias zich

,,van haar Man deed fcheidenj maar men ziet niet, dat deze Man
„ noch leefde , toen Johannes den Dooper den handel , welke Hero-

„ des met haar had, doemde. Daarenboven (telde d' echtfeheiding

„Phillppus, en zijn Vrouw, weer in het gemeen recht; invoegen

„dat ieder van hen, aan den geen die 't hen beliefde , hertrouwen
„konde. De mifdaad van Herodes beftond dan niet als inde nabe-

„ ftaanheid des bloedts , waar in het huwelijk van Herodias en Philiip-

„ pus hem met deze Vrouw gefield had. En wat den Korintifchen

„ Bloedfchender betreft, zo de Hiftorie van Sirien ons voorbeelden

» befchaft van eenige Vorften , welke hun Schoonmoeders getrouwd

5 , hebben, deze voorbeelden zijn algemeenlijk gedoemd geworden;
„en de Vorften, die in zulke mifdaadige huwelijken getreden heb-

,, ben , hebben zich daar door de haat van al de wereld op den hals ge-

„haald.

„Het vierde is gantfeh vol van zeer twijfelachtige beveftigingen;

,1 Men kan in 't algemeen zeggen ; dat d' aanmaatigingen van eenige

,, Paulen niet aangemerkt moeten worden als een formeel recht; en

„ dat , dewijl de Kerk defe aanmaatigingen nooit goed gekeurd heeft,

„ zy niet krachts genoeg en hebben , om uitwyzingen van Concilien ,

, ,van Oud vaders , van Paufen , en 't gebruik van alle d'eeuwen , om ver

nteftooten. Z 1 'tVyf-
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1530. , , 't Vijfde artijkel is van geen grooter kracht ; vermits de redenen >

,,op de welken het huwelijk gemaakt was, altemaal valfch waren.

,,'t Zefde artijkel is van geen belang ; dewijl het gezag van de

,, Paus in hem zelve, of in zijnLegaaten, altijd het zelve is.

Deze redenen voor d'eene en d'andere party verdeelden de geeften

,

na dat ieder zijn neiging, ofzijn belangen , volgde; ennaallefchijn

zuilen zy noch de zelve werking voortbrengen. De Vrouwen hiel-

den 't met de Koningin , en de Mannen met den Koning.

DeKonin- Wat'erafzy, niets was bekwaam om Kathariaa wijs te maaken,

frdia1i«lc-
dat haar zaak niet rechtvaardig was. Niets was ook bekwaam om haar

Quitvaa * te verwaggelen in het befluic van de wettigheid ha££ huwelijks ten

ïifk^e verdê-
emc*e toe te verdedigen. De2oetheid, de vertooningèn, en de we-

dden, gen van bylegging waren akemaal vruchteloos. Men floeg haar voor,

doch zonder gevolg, dit gefchil te ftellen aan d'uitwyzing van vier

Éngelfche Prelaaten , of aan d' uitfpraak van vier Leeken , welker

vroomheid en .bekwaamheid bekend , en die infgelijks Engelfchen

waren.

Hondi»» 't Parlement vergaderde eindelijk ; en de Koning, om zijn echt*

van 't Park- fcheiding voort te zetten, maakte aan 't Hooger Huis bekend 't geen

january.dén men voor nem uitgefproken , of gefchreeven had. Zo haaftalsde

10 Ma»rt. Heeren genoegfaam onderrecht waren wegens d'omftandigheden van

deze zaak, vervoegde zich deKancelier, verzeld van twaalfLeden

van dit Huis, zo Wereldlijke als Geeftelijke, in 't Huis der Gemeen-

te, en aanbood hen de zelve gefchriften. De Ridder Brian Tuke

nam ze uit zijn hand , en las overiuid d' uitwijzingen dér Acamedien

,

zettende 't Latijn in 't Engellchover. Vervolgens aanbood men hen

een honderd boeken, waar van d' Auteurs vreemdelingen waren \

maar zy lazen 'er niet een af. Ditgedaan zijnde, verzocht de Kance-

lier de Leden van dit Huis, 't Volk t'onderrechten , dat, 20 de Ko-

ning zich van Katharina wilde fcheiden , het alleenlijk gefchiedde om
het beft zijner Staaten , en om de ruft van zijn gewifle , doch niet door

20 weinig eerlijke beweegingen , ais de geenen waren , welken eenige

OorJeti perfoonen hem toefchreeven. Weinig daar na richtte zich het Hofaan

ladérlrlg'dcr <*e Vergadering der Geeftelijkheid , daar men rond uit oordeelde , dat

Geefteljjk- het huwelijk van deze Vorft niet wettigen was, endatdedifpenfatie

Heiidriiafaa- van JUU"S de II. geen kracht en had. 't Was 't alles 't geen de Koning
weiijk. VOC)r dat maal hegeerde.

De Geeftelijken verlieten aldus de belangen van 't Roomfche Hof,

en
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en onderwierpen zich aan He wil van hun Vorft. Niets zou hen ook 1530.

hebben konnen bevrijden van te buigen: en een gewichtiger zaak als

die gefchiedde in hun Vergadering.

De noodzaakelijkheid, daar Volfey zich in gevonden had , orn De»o?<ie-
G e cexpedirien tot de bediening van zijn ampt van Legaat van den Paus te K*$** (

.

,

ncemen, had hem bloot gelteld voor de ftrcngheidderOrdonnanticn, Verb C u r

e

j ge-

gemaakt tegen de geenen, welke proviiien van'tRoomfcheHofna- maakt.

men. En gelijkde meefte Geeftelijken eenig proces, of eenigezaaken,

in de Hoven van dezen Legaat hadden gehad , vonden zy zich by na

altemaal in de zelve fchuld gewikkeld , en bloot gefteld voor de (Ireng-

heid der zelve wetten. Daarenboven had Hendrik, diedeGeeftelij-

ken onder 't jok wilde houden, 't raadfaam geoordeeld, feen buiten

d'aigemeene vergiffenis te fluiten, welke hy, toen de zittingen d^s Par-

lements eindigden , aan zijn Onderzaaten vergunde. Vervolgens

wierd de geheele Gecftelijkheid voordes Konings Bank gedagvaard,

ter oorzaak dat zy d'Ordonnantien, daar wy zoeven afgeiproken

hebben, overtreden hadden. Maar om dit werk wel te verftean, zo

laat ons de zaaken van wat hooger opnaaien.

't Gezag der Koningen van Engeland , dat der oude Keizers gelijk , Gez^c dei

had zich altijd, zonder onderfcheid, over allerhande perfoonen uit- K«n

^
nSeu

geftrekt. De Kerk trachtte niet de Geeftelijke perfoonen, nochook bndinde

de Gerftelijke zaaken, aan hun gebied t' onttrekken. Zy rechtten de n^^/
*'"'

Bifdommen op: zy gaven d' Inveftiture derBenificien : zy beriepen

deGeeitelijkheid : en hun macht bchelfde evenzeer het wereldlijk ,en

het geefteiijk. Daar van daan komt het, dat, toen de Paufen de paa-

ien , welke van d'eerilc Kerk gefteld waren , overtraden, endatzy
zich dienen wiiden van de toelaatingen der Keizers, om hun gezag

over alle de Kathoüjke Staaten uit te breiden , 't Koningrijk van Enge-

land zich 'er , krachtiger als eenig ander , tegenftelde. 't Is waar , dat

deze Paufen eindelijk hun oogmerk bereikten-, dat zy de macht aan zich

namen van de benefieten te yergeeven, van verfcheidene zaaken aan

zich te doen appelleren , van Legaaten te ftuurenj endatzy, tot AaBmMti-

verfcheidene opzichten , de fouveraine waardigheid der Vorften PaS'u)."
r

fmoorden: maar het gefchiedde niet als door krachtige en lange poo-

gingen , na een dappere tegenftand uitgedaan, en na hun tijd we)

waargenomen te hebben, 't zy als flappe Koningen den Troon be-

kleedden, of als de Vorften elders zodanig bezig waren, dat zy zich

met de Gceftelijkbeid niet overhoop wilden werpen. Alfdan namen
Z 3 d.e
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15^1, de Kerkelijke perfoonen altijd de zyde van het Roomfche Hof, ter

oorzaak der privilegiën en vryheden , welken het hen deed genieten»

Eindelijk echter , wanneer zy bemerkten dat t' elkens als zy een kry-

gelachtigen Paus hadden , zy met inpofitienen fchattingen belaaden

wierden, en dat het Roomfche Hof by d'Annates, de tienden, en

andere gemeenelaften , noch ongemeene voegde, diedeGeeftelijk-

heid t'eenemaal bedierven, namen zy toevluchttotdebefcherming

van den Vorft, welke hun Voorouders zo onvoorzichtiglijk verwor-

pen hadden.

wetten, Ten tijde van de Koning Eduard , deeerfte van die naam,maak-
door de wei- te men verfcheidene wetten , om d' aanmaatiginsen der Paufen te be-
ken men hen . _ O 3
trachtte te teugelen : want het Hot van Romen als toen met vernoegd met de
beteugelen, Volkeren door afperfingen , welken een Geeftelijke van die tijdver-

i. 1f~ vloekt en beweent, uit te mergelen, gaf ook noch zelfs d' aanzien-

ri , m
lij kfte beneficien des Koningrijks aan vreemdelingen. 'tLaagerHuis

deed 'er haar klachten over aan de Koning -, en dit was de grond van

een wet, welke verklaarde , dat men dit mifbruik niet lyden moeit:

maar gelijk zy de ftraf dergeenen , die de zelve zouden overtreden,

niet uit en drukte , en dat ten anderen het Roomfche Hof niet gaarne

Üèxémt van naar rechten , noch van haar voordeelen , afftond, had deze

dtcgc- wet gantfeh geen werking. Men maakte derhalven eenandere onder

maakt de Regering van Eduard de III. Zoons zoon van Eduard del. volgens
wierd in 't de welke de macht van de beneficien te vergeeven behouden wierd aan

^^Va ^e 8eenen > die waarlijk Priefterrecht hadden, en inde welke men

trddel
verklaarde, dat een iegelijk, die uit kracht vaneenige collatie , of

word ver- van een'ge provifie van het Roomfche Hof, onderneemen zou de gee-

haaldinde nen , welke wettiglijk de bezitting van een Kerkelijk goed genomen
volgende zouden hebben , t' ontruften, van het tijdelijk en van het geeftelijk

Ordomian- zijner beneficien beroofd, in de gevangenis gefmeeten, en verwee-
tie

' zen zou worden tot de boete, na dat den Koning die zou bepaalen.

Wetten Door een andere wet verklaarde men, dat de Provijielieden (aldus

tegen de noemde men de geenen» die Bullen van het Roomfche Hofnamen)
Piovine- n iet jn des Koningsbefchermingontfangen zouden konnen worden,

W'5v er, dat, zo iemand hén overlaftigde , of hen eenig leed deed , 'tzyin
maakt tnt

, r
& lj •

^^:aar hun goederen, of in hun perloonen, men hem daar over niet zou

vanEdu- moeyen. Twe jaaren daar na klaagde men , dat deze Provifielieden

jtrddelll, d'Engelfchen voor vreemde Rechtbanken deeden verfchijnen. Hier

opmaakte het Parlament een wet; dat de geenen > welke aldus En-

gelfchev
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üclfchen voor vreemde Rechters getrokken badden:> om z.aake die al' 1531.

reedtt tn de gewoonlijke Rechtbanken geoordeeld waren
,
gedagvaard Dc^cwce

gouden worden, om daar voor te verantwoorden ; en dat, w z~y binnen
wtcrd&c '

,

twe maanden niet en waren verfebeenen , de verbeurtmakin<jen de aevan- „ ^
• 1 i j i // \t ir- • j j

^ Z7;<"tr
gems tegen ben plaats gouden bebben. Naelrjaaren wierden deze von- van \<jn .

nifïen beveftig J ; maar zy hadden geen kracht, vermits men ver- arddc IJl.

waarloofde de zclven in 't werk tedoen ftellen. In 't begin der Regc- cap. i.

ring van Rykaard de II. befloot het Parlement , deze zaak krachtiger JwV 38.

voort te zetten j en om de fchrik te brengen in 't gemoed der geenen, }
p^

rva
fi,

die de twe eerfte wetten kwamen t' overtreden, ftrekte het de ftreng-
jjj

*

heid'er afuit over alle de geenen , aan de welken de Provifielieden pro -
in'tl.Jaar

curatien of volmachten gegeeven hadden, en over de perfoonen die vanBJj-

goederen van hen in pacht hielden. In 't zevende jaar van de zelve kaardde

Vorft verklaarde men, dat geen vreemdeling beneficien zou mogen ü.cap. 3.

hebben, zonder des Konings bewilliging, die van zijn kant beloof-

de , dat hy dufdanig een verlof niet zou toeftaan. Want een der grop-

te liften van 't RoomfcheHofhadgeweeft , een fchaduw van fouve-

rainiteit aan den Koning telaaten, met te bewilligen, dat geen vreem-

deling bezitting van een Beneficie in zijn Staaten kon neemen , zon-

der zijn toeftemming: maar deze lift, na dat het Parlement 'er in

voorzien had, geen plaats meer hebbende, namen de Paufcn toe-

rlucht tot een ander middel, om al hun macht te behouden ; dat was,
de geerren, welke tot de benefïcien genoemd waren , te verplichten ,

hun provifien , en hun Bullen, van Romen te neemen. Ondertuf- *» 't iz

fchen verbrak een nieuwe wet ook deze fchikkingen ; en gelijk 'erge-
/**>*'*»

fchillen konden vallen over de noemingen, wierd het recht van de
iyJ^-aard

zelven te vereffenen gefteid aan de gewoonlijke Hoven, met een ver- .-

'

klaaring dat de BiiTchoppen zich zou Jen houden aan devonnifTen ,

door de gemelde Hoven gegeeven. Maar gelijkden Paus het oordeel

van alle deze zaaken aan zijn Rechtbanken wilde trekken
3
verklaarde hy

de Biflchoppen , welke daar in volgens de wetten des Koningrijks

zouden handelen , in den ban. Men klaagde geweldig over dit beleid
in 't\6

van 't Roomfche Hof. 't Laager Huis voegde 'er by , dat den Paus be- jaar van
flooten hebbende verfcheidene overbrengingen van Bifdommen te Rjjk.de II.

doen, en zich bereidende om de fouveraine waardigheid der Konin- Cap. <j. (of

gen van Engelandonder de voeten te vertreden, zy hun goederen en x 5-)

hun leven zouden opofferen, om der zelver rechten te verdedigen.

Vervo'gens rieden zy den Koning , aan de Heeren te vraagen , wat hen

docht
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1531. docht van zijn gefchil met Romen, en ofzy zich in dit werk der Re-

galien by hem zouden voegen. Alle de wereldlijke Heeren verzeker-

den hem , dat ze rond uit zijn zyde zouden omhelzen. Watdegee-
itelijkeHeeren belangt, zy wilden nochontkenfcen , noch verzeke-

ren, dat de Paus de macht had, of niet en had, van Prelaaten in den

ban, en overbrengingen van Bifdommen, te doen: maarzyvoeg-
den'erby, dat, zo zulks gebeurde , de Paus tegen de fouveraine

macht des Konings zou handelen, welke hun eed van getrouwheid

hen verplichtte te verdedigen. Na deze groote verklaaring verordende

het Parlement een geheele verbeurdmaaking van goederen, en de ge-

vangenis, tegen de geenen die vonnilTen van ban , Bullen van tran-

flatie ofoverbrenging, en ineen woord, expeditien ftrydende tegen

de rechten des Kroons, van de Roomfche Stoel kwamen te neemen.

De zelve ftraf wierd ook gefteld tegen de geenen , welke diergelijke

expeditien in Engeland brachten. En gelijk de verbrekers van deze

wet vervolgd moeiten worden, uit kracht vaneen bevel 't geen be-

gon door Pramunirefacies , noemde men ze de wet van Vr&munire.

Toen Hendrik de IV. door een fchandelijk verraad , de Kroon aan

zich getrokken had, ontfingen de B ilTchoppen , welke hem in deze

gelegentheid altemaal hadden geholpen, indien men'cr Carliflus af

uitzondert , tekenen van zijn erkentenis : maar hy ging in deze erken-

tenis zo ver niet, dat hyafftond van de rechten des Kroons; en hy liet

niet toe , dat men de wetten
,
gemaakt tegen d'aanmatigingen der Pau-

fen , veranderde. De Bernardynen aldus Bullen verkreegen- hebben-

de, die hen van hun tienden ontiaftten , en die hen verbiedende hun

landeryen te verpachten , verordenden dat zy zelven die aan zich

zouden houden , nam 'er 't Parlement kennis af, vernietigde de Bul*
tl

' len, onderwierp de geenen» die deze Bullen in 't werk zouden doen

Hend.de "ellen , aan de geitrengheia der wetten , en vernieuwde d oude or-

lV.cap.4. donnantien tegen de Provifielieden.

Maar hoewel deze ordonnantien, ofwetten, gemaakt waren , om
te voorzien in de mifbruiken, daar men over klaagde, waren'tzo

veel verfmaade wetten , ter oorzaak dat de Minifters niet moedts ge-

noeg hadden, om 'er d' uitvoering af aan te dringen. En in der daad,

een eenige wel onderhoudene wet zou meer krachts gehad hebben als

In t6. twintig wetten, welken een ieder kon aanmerken als woorden zon-

y4r
J*2- der ziel. In'tzefde jaar van de zelve Verft, kiaagdemen, datdetax

4 ca'p 1.
van ^' Apoftolifche Kamer , wegens de Bifdommen , drie maal hoo-

ger
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hooger was als van te vooren : maar het Parlement hcrftelde, ten de- 1531.

zen opzichte, dezaakenop d'oude voet. In 't volgende jaar ver-

nieuwde men d'ordonnantie, die vijf jaaren te vooren gemaakt was ; .

*nt ~

en men hecriep de bewilligingen , weiken de Koning gegee ven had , ^r 1 j

van verfcheidene Bullen in 't werkte ftellen. De wanordeningen van ]ytCap.
dag tot dag toeneemende, wierden d'oude wetten in 't zeventiende c. S.

jaar van dezen Koning bekrachtigd. Men verklaarde , dat de verkie- In 't ij

zineen vry zouden wezen; en dat de Koning, noch de Paus, die Jaar ;
4

,

n
• II *?A At*

niet zouden konnen verbreeken. Ter zelve tijd gaf de Koning een al- „t f,

gemeene vergitrenis aan alle de geenen, die d oude ordonnantien
jn *t 4

overtreden hadden: 't geen het Roomfche Hof meer geruft ftelde, jaarvan

als de wetten 't hadden vervaard. Dit deed, dat men onder Hendrik H01d.de

de V. deze vergiffenifïen van geenc waarde verklaarde} en men her- V. caf- 4t

ftelde alle dingen in het gemeen recht.

Ondertuflchen zou het Roomfche Hofmogelijk haar gevoelen ge-

toond hebben over deze kwynende ftormen , welken de Parlamenten

van Engeland tegen haar aangemaatigd gezag leverden, indien dit

Hofniet verfwakt was geworden door een fcheuring , die lange tyd

duurde. Men had twe Paufen tegelijk; den een, die zich t'Avignon

en den ander diezich te Romen hield, 't Belang der Koningen van En-

geland was toen ter tyd zelve nier, als het belang der Koningen van

Vrankrijk: d'eerften koozen een andere zyde als de iaatften , en ver-

klaarden zich voor de Paufen van Romen. De Paufen ftonden alstoen

ter befcheidenheid der Koningen , gelijk de Koningen ter befcheiden*

heid der Paufen hadden geftaan : en 't was de tijd niet meer om blikfe-

men tegen de .gekroonde Hoofden uit te werpen. Anderfins zou

gantfeh Engeland in den ban gefteld geworden zijn , en met meer

fchijns van gerechtigheid als in andere gelegentheden.

Zo haait als ook de fcheuring gefmoord was , wilde de Paus weer .

in de rechten der andere Bifllhoppen van Romen treden ; en in 't be- j^artja iiP
gin der Regering van Hendrik de VI. (tuurde hy blikfemende Brevet- dcV.
ten in Engeland. Gelijk geen Engelfch Auteur van deze zaak gefpro-

ken heek, zal men my toelaaten de zelve niet ftilfwygende voor by
te gaan. 't Manufcript, daar ik uit getrokken heb 't geen ik gaa ver- 't it inde

haaien ,
is byna zo oud als de zaak zelve; en het beheift Brevetten Bibliotheek^

van de Paus, en brieven van eenige EngelfchePrelaaten.
i-anM.

tEerlte Brevet is een beftraffing , welke de Paus deed aan Hen-
drik Chycheley , Aardcsbifïchop van Kantelberg , dje zich, om twe

Aa re- ,
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153 i» redenen, de gramfchap van de Heilige Stoel op den hals had gehaald.

d' Eerfte , om dat , hoewel hy de waardigheid , daar hy zich mee be -

kleed zag, aan de Paufen verfchuldigd was , hy zich niet en had ge-

field tegen de wet, gemaakt in 't vierde jaar van Hendrikde V. De
twede, dewyl hy vier jaaren daar na geleeden had , dat het Kapittel

van Jork zich ontfloeg van den Biftchop van Linkoln, hoewel van

den Paus genoemd, voor Aardtsbiflchopaan teneemcn, en zelfs dat

het eenander verkoos. Niettemin, gelijk Hendrikde V. toentertijd

de doorluchtigfte Vorft des wereldcs was , had de Paus hem niet dur-

ven vertoornen. Aldus wierd deze wet wel onderhouden , tot aan

de regering van Hendrik de VI. Zoon , en Navolger van Hendrik de

V. Engeland als toen van een kind geregeerd wordende , en veel van

die wakkerheid, welke het weinig tijdes te vooren had, verlooren

hebbende, befloot het Roomfche Hof, een zo gunftige gefteldheid

waar te neemen. De Paus deed dan ftrenge beftraffingen aan den

Aardtsbiftchop Chycheley, over dat hy de belangen van de Roomfche
Kerk, diehemPrimaat van Engeland gemaakt had, niet beteren had

.

R
gehandhaafd, Hy vertoonde hem vervolgens, hoe onrechtvaardig

vet ir van ^e wet van Fr&mnnire was; en na hem vermaand te hebben , den

den% Dec. yver van S. Thomas van Kantelberg na te volgen , dieom't verdedi-

i4i6>ziet gen van darechten der Kerk het marteldom geleeden had, belaste hy
on^eVer^a- hem, op ftraf van den ban , aan de twe Huizen des Parlements, zo
melifig

, haart: als de zelven vergaderd zouden wezen , te zeggen dat hun wet
°' 4 *' onrechtvaardig was, en dat alle degeenen, die ze gehoorzaamden,

zich daardoor de ftrengfte tucht der Kerk op den hals laadden. Ter

zelve tijd kreeg al de Geeftelijkheid van Engeland laft., op de zelve

ftraf , om deze leer aan het Volk te prediken.

Volgens alle fchijn kweet Chycheley zich niet van de laft, welke

de Paus hem had gegeeven : want men ziet uit een twede Brevet,

dat dezen Aardisbillchop van zijn ampt van Legaat gefufpendeerd,

of voor een tyd verfteeken wierd. Hoewel dit Bievet zonder datum
zy, kan men echter ten naaften by oordeelen , in welke tijd hetge-

fchreeven is; dewijl wy een proteftatie van den AardtsbiiTchop vin-

den , in datoden 6 April 14*7. waar in hy zich van het vonnis des

• raus aan het eerfte algemeen Concilie, of aan de VierfchaarGodts

beroept, ingeval zodanig een Concilie niet vergaderde.

,
*

jjï

an Een darde Brevet behelft, datdePaus verfcheidene maaien aan de
* Geeftelijkheid van Engeland gefchreeven had, om de zelve te ver-

plich-
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plichten de belangen der Kerk te handhaaven. d' AardtsbifTchop

word daar in beftraft, over gezegt te hebben, dat de Paus in deze

geiegentheid zich zo yverig toonde, om geld in zijn kluiven te kry-

gen. Martinus, vertoornd over dit verwijt , betuigt , dat hy geen an-

der oogmerk heeft gehad , als de privilegiën , door Jefus Chriftus zel-

ve aan de Roomfche Stoel vergund , en vand'Oudvaders, vandc

Concilien , en van de geheele Kerk erkend, tebewaaren.

Het vierde is veel bitfer. 't Is gericht aan de twe AardtsbifTchop- v{t Brc-
pen; en om Chychcley deste groorerfpijtte doen , word de Aardts- vctisvan

biilchop van Jork daar voor hem genoemd. In dit Brevet vernietigt denS Dcc.

de Paus zelve de wetten , gemaakt onder Eduard de III. en Rykaard de

II. Vervolgens verbied hy, iets te doen, uit kracht van deze twe

wetten. Hy doetdegeenen, die ze onderhouden zullen, in den ban,

en behoud roor zich alleen de macht van den ban weer afte ncemen .

'ten ware in doodts nood. Hy beveelt eindelijk, dat zijn vermaan-

brieven gemeen gemaakt , en aangeplakt zullen worden.
d' Univcrfiteit van Oxford, de Aardtsbiflchop van Jork , en de

BifTchoppen van Londen, vanDurham, en vanLinkoln, voegden

zich by malkander , om den Paus te bevredigen , en gaven aan de ver-

volgde AardtsbifTchop zo voordeelige getuigenilTen , als men zien

kan. Chycheley (tuurde deze brieven met een daar toe afgevaardigde

Bode na Romen, betoonde zijn onderdaanigheden aan de Paus, en
betuigde hem, dat hy alreedts alle zijn vlijt had aangewend, en dat

hy ook nog daar in vervolgen zou , om het Parlamenc te brengen tot

de wet van Pramumre te herroepen. Hy voegt 'er in zijn brief by ; dat

hyverftaan heeft, dat de Paus vonnis tegen hem had geveld , 't geen
federt d'invoerng ran het Chriftendom in Engeland noch nooit tegen

een AardtsbifTchop van Kantelberggedaan was geweeft j dat hy 'er uit

zich zelve niets af en wift , hebbende de Koning hem verbooden
zijn brieven t'openen , en integendeel gebooden de zelven , zogeze- „ '*'

/•

geld als ze waren, terSecretary tefluuren , opdat men ze daar be- ^0^44
waaren mocht tot aan de houding van het Parlement. Dit Bre-

Men ziet in het zelve Manufcripr twe andere Brevetten , eenaan 't vet is van

Parlementen een aan de Koning. De Kuning had aan de Paus betuigt, ^cn T 3-

dathyin deze geiegentheid niets kon doen zonder het Parlement: °^ub
-
ro *

maar Martinus antwoord \ dat dit maar een uitvlucht is; dat de wet > ^Xj M<*r-
daar hy over klaagt , t'eenemaal onrechtvaardig is ; dat hy verwacht, tinusPanf-

dat men ze, voor'tlaatft, in 't eerfte Parlement herroepen zal; enfehap.

Aa 2 cin-
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153 t. eindelijk dat, zo lang als dezelve zal beftaan , de Koningin den ban

blijft. In het ander Brevet verklaart hv aan 't Parlament ; dat nie-

Verzame- man d der geener, die d' uitvoering van deze wet onderlteunden,

liw> Ne zalig kon worden ; dat hy met dit inzicht op ftraf van verdoemenis

45. belaftte , dat men deze wet zou herroepen; en dat hy van zijn kant
DitBre- p een andere wijs voorzien zou in de mifbruiken, daar men over

Y UvA
iï

klaaêde -

CH
*

k "e-
* Par ^eraent was z0 haaft niet vergaderd , in de maand January des

loof, dat J
aars r4 2 7* °f d'AardtsbiiTchoppen van Kantelbergen van Jork, de

de Copiift Riflchoppen van Londen , van Ely , van S. David , en van Norwich,
eenmiflag end'Abten van Weftmunfter, en vanRaiding

, gingen uit het Huis
begaan derHeeren, om zich in dat der Gemeente te vervoegen, 'twelktoen-
beeft, en maa j s naar zittingen in d'eetzaal van Weftmunfter hield. Chycheley

Uc*en moet
deec* mer een *anS vertoog , op de wyze van een fermoen ; maar het

j^ was na alvorens betuigd te hebben, dat noch hy, nochdePrelaaten ,

Houding welke hem verzelden , iets zouden zeggen , 't geen ftrydig ware tegen

het gezag vanhunSouverain, oftegen de privilegiën van hun Vader-

land. Zijn text was: geeftden Keiler 'tgeen des Keilers is \ enCjodc

'tgeen Cjodes isf Dezen Aardtsbiifchop fprak kragtiglijk voor de magt

derPauien; trachtte te bewyzen, dat ze van godlijk recht was; zei

verfcheidene dingen tegen de wet van Fr&munire\ en vertoonde,

met de traanen in d'oogen, de rampen , van de welken een vrede-

breuk met de Heilige Stoel gevolgd zou worden. Den inhoud van zijn

No. 4<J. vertoog is in onze Verzameling. Maar het Parlement nam daar geenig

befluit over, en dacht niet, noch om de wet te herroepen, noch

zelfs om ze te matigen. Ondertuffchen was de Paus echter voldaan

over het beleid des Aardtsbiflchops, dewijl hy hem kort daar na in

zijnampt van Legaat herftelde, gelijk Godouin fchrijt : maar dezen

Auteur begaateen misflag , als hy zegt , dat Chycheley toenmaals tot

Legaat verkoozen wierd ; want hy wierd maar in zijn ampt herfteld.

Aldus bleeven d'oude wetten in ftant , doch alleenlijk op 't papier:

men ftelde ze ingeenerlei wijs in 't werk ; en hoewel federt die tijd

verfcheidene Legaaten de bedieningen van hun ampt volgens 'tgebruik

van het Roomfche Hof, en by gevolg tegen de wetten van Engeland
,

hadden verricht , had men hen nochtans daar niet moeyelijk over ge-

vallen, Volfey was in't eerft de eenige, die alle de ftrengheid dezer

wetten beproefde. De geheele Geeftelijkheid had vervolgens deel aan

-.ij n ftraf, gelijk zy deel hadaanzijnmifdrijf. 't Hof verwachtte van

de.
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ftrengheid, welke zy in deze gelegentheid gebruikte, twezeergroo- 15 31.

te werkingen ; d'eene, dat de Paus 'erdoor verfchrikt zou worden j

en d' andere , dat men de Gecftclijken afkeerig zou maaken van hun

geftadige verbintenis aan de Roomfche Stoel ; dat men hen daar door

tot een grooter onderdaanigheid jegens den Koning zou brengen ; dac

men ten minÜen dehardnekkigften zou onderdrukken; en dat men
d' anderen zou dwingen zich met een goede fom geldts vry te koopen,

en een volkomene onderdaanigheid voor het toekomende te beloo-

ven. Inderdaad, zy hadden goed zeggen j dat, dewyl hun misflag

on een aleemeene dwaaling gegrond was , zy eenige genade verdiende ;
D,e G

,

eef
\
e -

1"
. ,t • • 11 i--i 1 l- xr ir l j j liikheidcacht

dat de Koning niet alleenlijk oogluiking voor Volley gehad , maar dat jicht' ont-

hy hem zelfs tot zijn Eerfte Minifter van Staat had genomen; en dat rchuldige»,

zy een Kardinaal gehoorzaamd hebbende , die door de fouveraine

macht onderfteund wierd, en tegen wien men zich niet zou hebben

konnen verklaaren, zonder zich t'eenemaal te bederven , reden had-

den om zich de befcherming van hun Vorft te belooven. Men ant-

woordde op dit alles ; dat de wetten in hun geheele kracht waren ,*

dat d'onweetendheiddufdanige misflagen niet en ontfchuldigde; en

dat de Geeftelijkheid geweeten moeft hebben, dat 'er een wet was,

JV.*w«>;*rÉgeheeten. Aldus fpraken de Rechters uit; dat alle de Gee- En muit

ftelijken van des Konings befcherming vervallen waren; endatzy hetverv ° l -

r
.

° n i I Sens voor
totdeftraffen , begreepen inde wetten , verweezen moeiten worden, eenzekere

Maar de Koning verzachtte zelve dit vonnis, om dat het misdrijfder
roja af*

Geertelijken op een algemeene dwaaling gegrond was;en hy aanbood,

wegens zijn pretentien te verdraagen , indien zy zich voor 't toeko-

mende tot d'onderhouding der wetten verbonden.

De Geeftelijkheid der Provincie van Kantelberg toenmaals verga-

derd zijnde, frelde men daarvoor,een Requeft over dit onderwerp aan

Hendrik te aan bieden , en onder zijn tytels een nieuwe hoedanigheid

teftellen, door de welke men hem erkende voor Opperhoofd, en Be- Zyerken-

febermer der Kerk.> en der Geejlelijke» van Engeland. Eenigen der Ge- ÏJj/o^ÏÏ
laftigden ver wier pen in't eerft deze voorftelling ; en dit veroorzaakte, hoofd der

dat de zittingen tot op een andere dag uitgebeld wierden, Maar SjJ"
Kromwei, en andere Minifters desKonings degeenen, weikezich rijk.

tegen hun oogmerk ftelden, door hun redenen omgezet hebbende, 2:, -''-Nvl -

wierd het Requeft met deze clauful opgefteld. d' Aardtsbiflchop
°reiHe**

van Kantelberg verklaarde aan de Vergadering , dat een algemeen

ftilfwijgen voor een a'gemeene toeftemming genomen zou worden ;

Aa 3 en
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153 [. en de Gelaftigden riepen , wyfwygenaltemaaL Echter waren 'er eeni-

gen van gcvoeien, dat men by de nieuwe tytel deze woorden van ver-

zachting moeit voegen, voor z.o veel de wet van onz.en Zaligmaaker.
Zietde hetlydenkan. Parkerzegt, dat Hendrik , weinig voldaan wegens dat

fcbcoll
men hem een S e2a§ toefchreef

,
't geen betwift kon worden , betuig-

bédm , int ?
c

»^ ny
'

ü Re4 u^ ?£*? <*e Geeftelijkheid niet gaarne zou aanneeraen,

leven van indien men 'er deze bepaaling in ftelde. Hy voegt 'er by, dat men
TVarkaut. 'er de pen over heen haalde , volgens d' eerfte voorftelling die daar af

gedaan was. MaarParker vergift zich, en dit is 'er een bewys af-, dat,

toen de Geeftelijken der Provincie van Jork aan Hendrik deeden ver-

toonen , dat zy hem geen Opperhoofd der Kerk konden noemen

,

voorn3amelijk ter oorzaak dat een diergelijke tytel niemand als Jefus

Chriftus toekwam, deze vergramde Vorft hen antwoordde, dat men
de woorden niet nad' uiterfteftrengheid , maar na hun gewoonlijke

zin , moeit neemen , en dat de Geeftelijkheid der Provincie van Kan-

telberg 't alzo verftaan had. Hier uit zien wy, dat Hendrik 'er zich

niet veel mee bekommerde , in welke zin men hem de hoedanigheid

van Opperhoofd der Kerkenjvan zijn Koningrijk gave , als men ze hem
flechts gaf. Aldus begon deze prachtige tytel hem opgedraagen te

worden in de Geeftelijke Vergadering der Synode van Kantelberg , en

hetgefchiedde met de bewilliging van negen Biflfchoppen, onderde

welken Fifcher was , van twe en-vyftig Abten of Priooren, en van

de meefte Gedeputeerden of Gelaftigden , welke het Laager Huis der

Vergadering uitmaakten. 'kTwyfel zelfs niet, of de Kardinaal Po-

lus , die toen ter tijd maar Deken vanExceter was, en die in deze hoe-

danigheid zitting in het Laager Huis der Vergadering had, zou zijn

ftemjaan Hendrik gegeeven hebben: immers'k vind het niet zeer waar-

fchijnlijk, dat hy het Hof in een zo tedere gelegentheid zou hebben

konnen mifnoegen , en zijn penfioenen en beneficien behouden. Ten
anderen, in het boek 't geen hy aan de Koning opdroeg, betuigt

hy, dat hy toen in Engeland was, en dat deze Vorft 't geld van de

Geeftelijkheid niet ontfangen wilde , zo lang als men fwaarigheid

maakte om hem voor Hoofd der Kerk in zijn Staaten t' erkennen.

Dit gedaan zijnde , aanbooden de Geeftelijke Gedeputeerden der

Synode van Kantelberg 100000 ponden Sterlings aan de Koning,

voor 't geen hy van hen eifchen kon , wegens 't overtreden der wetten.

Zy beloofden ook ter zelve tijd , dat men hen nooit reglementen zou

zienmaaken, noch in't werkftellen, welke door zijn toeftemming

niet
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niet Authentijk waren gemaakt, 't Synoden van Jorkdeed kort daar in r -

na het zelfde, hoewel met veel grooter moeite , en bad den Koning,

1 8 840 ponden Sterlings voor zijn pretentien aan te ncemen. Hy gaf

en dan alle beiden brieven van kwijtfchelding.

Gelijk verfcheiiene Gedeputeerden van het Huis der Gemeente in
'

l Laigcr
' *

, Huis Til".

de zelve misflag, als de Geeftelijkheid, gewikkeld wezen, en uit baafdover

kracht van de zelve wet vervolgd konden worden , waren zy zeer ver-
JjijJJJJJJJ'

baafd over te zien, dat men hen in d'algemeene vergiffenis , die aan wasiade

de Geeftelijken gegeeven was, nieten begreep. Dit deed hen vree- JJg™"^
zen, dat het Hofbellooten mocht hebben , of hen moeyelijk te val- HeGcefte-

len, ofgeld van hen te trekken. Om derhalven u'it de bekommering ''Jljjfei

te geraaken , betuigden zy aan de Koning, door de mond van hun

Spreeker, en van verfcheidene andere Leden van hun Ligchaam , de

rechtmaatige droefheid , welke deze onderfcheiding hen veroorzaak-

te. De Koning antwoordde; dat, dewijl hy meefter van zijn gena-

den was, hy die uitdeelde, na dat hy 't raadfaam oordeelde; dat,

zo men hem niet beletten kon te vergeeven , men hem ook al zo wei-

nig kon dwingen zulks te doen ; dat hy de macht had van de ftraffen
,

bcgreepen in de wetten, te verzachten , of deze zelve wetten, vol-

gens al hun ftrengheid , te doen uitvoeren -, eindelijk dat , aan de

Gecft-*li]kheid hun mif.irijf vergeeven hebbende, hy'erwel om den-

ken wilde, eer hy 't den Gedeputeerden van het HuisderGemeente
vergaf, en dat men deze laatfte vergiffenis zou konnen aanmerken, als

een vergiffenis door Gezag ontrukt. De Gedeputeerden keerden met
dit lïraf antwoord te rug , en fielden hun Huis in een zeer groote ver-

baafdheid. Eenige laakten Krom wel, die toenmaals in de gunft geraak-

te, en hiejden hem voor d' oorzaak van deze flrengheid. Wat'er af

zy , de vergiffenis der Geelrelijken wierd van't Parlament bekrachtigd.

Nierce.rin deed de Koning, die niet begeerde dat zijn Parlement 01
kwalijk voldaan zou fcheiden, en die het zelfs zo zeer ontzag, dat hy vcrgitfi

\ om geen geld vergde, de zelve genade aan 'tLaa'ger Huis, als aan
^ndelijk

1

de Geeftelijkheid, in het oogenblik dat zy 'er af wanhoopten. Aldus vergund,

wierdenalle de wereldlijke perfoonen , die de wet van Ptammire a en

de wet tegen de Provificlieden, overtreden hadden , wegens allerhan-

de navorfchingen ten dezen opzichte ontlaft. Deblijdfchap, en de

toejuichingen des volks, waren de vergelding van deze genade des

Vorifs
j
en een iegelijk verwonderde zich met vreugd over een zo vol-

maakte vermenging van barmhartigheid , en van majeftek.

Ge-
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IS , T
Geduurende de houding des Parlements vergiftigde RykaardRou-

Roufeter fe , Kok des BifTchops van Rochefter , de fpijs , welke men voor het

Donieeld" middagmaal bereidde. Zeventien perfoonen van het huis waren 'er

wegens ver- zeer ziek af; en 't koftte een der Officiers het leven. Eenige armen,

5endiggê-~ aan ^ e welken men gewoon was't overfchot w't te deelen,waren infge-

kookt. lijks vergeeven; maardaar was maareen Vrouw die 'er af ftierf. Hier

op maakte het Parlement uitdrukkelijk een wet , in de welke het ver-

klaarde, dat alle de Vergiftigers zouden worden geftraft als Mifdaa-

ders van den Staat- Roufe wierd dan veroordeeld tot leevendig ge-

kookt te worden; een nieuwe en fchrikkelijke ftiaf, maar een zeer
In 1 12 rechtvaardige vergelding van een nieuwe mifdaad •, en een groot voor-

w^'/T beeld voor alle de geenen , die aangevochten mochten worden , om

VIII['wet
net zc^^ e t'onderneemen. Dit vonnis wierd kort daar na in 't werk

i<s.

' gelteJd, opeen plaats van Londen, Smithfield gehceien.

Sanderus, die niet en feilt zelfs d'ailerminfte omftandigheden van

onze Hiftorie te vergiftigen , zegt hier , dat Anna van Boelan den Kok
des Biftchops omgekocht had, om dezen Prelaat te doen fneuvelen.

Maar ditiszeerbyzonder, dat de gemeene Boeken *er niet af reppen,

en dat niet een Schryver van die tyd 'er 't minfl: afkikt. Ten anderen

,

als perfoonen van die ftaat zodanige mifdaaden begaan, weeten zy de

werktuigen van hun woede of voort te helpen, of 'er zich heimelijk

af t' ontdaan, ofte beletten dat ze in 't openbaar veroordeeld wor-

den. En waarom zou Roufe den Auteur van de mifdaad , daarhyorn.

verweezen wierd , niet ontdekt hebben , dewijl hy zijn mifdrijf daar

door veel geringer gemaakt , en zijn Rechters zou hebben konnen

brengen tot hem zo (trengelijk niet te handelen ; zonder te rekenen,

dat de rechtvaardige gramfchap van verlaatente zijn door de perfoo-

nen, die hem gebruikten , hem het befluit ha 1 moeten imboezemen
van hen, zo niet in zijn ftraf, ten minften in de haat, welke deze

gruweldaad aan al de wereld inblies, te wikkelen, 't Is dan een dezer

lafteringen , daar Sanderus den Auteur afgeweeft, of die hy rucht-

baar gemaakt heeft, en om de welken hy alreedts-, 't zy ind'eeneof

in d'andere hoedanigheid, voor zijn Rechter heeft geantwoord.

De zittingen des Parlements geëindigd zijnde , wendde de Koning

nieuwe poogingen aan , om de Koningin te beweegen tot haar appel

Z/efMy. te herroepen. Men zag hem zich overgeeven aaneen diepe f^aarmoe-
lordHer- digheid, zijn oude tydverdryven verwaarloozen , en niet gevoelig

^iyt - zijn als voor de kwelling, Katharina, door dit alies zeer weinig ge-

troffen ,
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troffen , zei tegen de Heercn , die 'er haar af fpraken ; dat TLy Godbad 1

153 r,

degerujibeid aan dez.e Vorft weder te geeven ; maar dat z^e zjvjn wetti-

ge Vrouw was ; en dat alleen/ijk. een vonnis van de Paus haar beletten

kon altijd die z.clve te wez.en. De Koning zag haar dan t' eenemaal niet

meer, en deed tot haar zeggen, dat ze de keur van al.'e zijn landen

had, en dat ze zich vertrekken kon daar 't haar beliefde. Zy ant-

woordde, dat, waar zy ook was, zy altijd Hendriks Vrouw zou zijn.

Aldus fcheidde deze Vorft, op den 14 July, te Windfor zich van DeKonin»

haar; en federt heeft hy haar nooit meer gezien. In'teerfthield zy ^óorlftyd

haar verblyf te More , vervolgens tüfthamfted , en naderhand t'Amt- va '- de Ko-

hill , daar ze lange ti|d woonde.
mngin.

De Geestelijkheid der Provincie van Kantelberg ondertuiTchen de

honderd duizend ponden Sterlings , daar wy hier voor afgefproken

hebben, aan de Koninglijke fchatkamer moetende betaalen, namen
de Prelaaten het befluit van de Geeftelijken der laagfte Order een goed

gedeelte van dit pak tedoendraagen. De BilTchop van Londen be- Wanorde

trachtte, dat, om hier in tot zijn oogmerk te geraaken, men maar Geeftditken;

een klein getal ^an Priefters tot de Vergadering moeft roepen: maar ZietHak
de zaak kon zo geheim niet gehouden worden , of 't gerucht van de-

ze beroeping verfpreidde zich rondom de ftad. Zelfs waren'er wereld-

lijke p^rfoonen , welke , om zich re verluftigen met het vermaak van

deGeeltelijken malkan Ier byd' ooren te zie-, krygen , veele lieden

deeden verwittigen , dat ze maaken zouden de Vergadering by te

woonen. Men hield de zeKein S. PaulusKerk. d'Officiers van de

BilTchop maar een klein geral van Pneltei s in de zaal willende laaten ko-

men , overweldigden d'anderen de deur, floegen en verjaagden de

geenen , die de zelve bewaarden. Vervolgens zei de BilTchop tot de

Vergadering; dat, dewyi alle de menfehen fwakheden onderwor-

penwaren, men zich niet behoefde te verwonderen , datdeGeefte-

lijkhcid zelve een groote miillig begaan had , dat de Geeftelijken door
dezermfllag hun Beneficien hadden verlooren; maar dat de Koning
zich, voor het geheel, meteen gedeelte vernoegde ,• datzyderhal-

ven moeiten beftemmen , wat een iegelijk van ditgedeeke zou betaa-

len. De Priclters antwoordden hem; dat zy geenige zaak aan het

H»>f van de Legaat gehad hebbende , de wetten ook nietovertreden

hadden; dat de BilTchoppen , d' Abten , en degroote Beneficianten,

alleen fcbuldig waren , en dat ze derhalven de fom ook alleen moeften

betaalen i dat, wat hen belangde , gelijk de vergiffenis des Konings

Bb hen
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1531. hen geenfins noodzakelijk was, zyze ook niet koopen wilden ; en

eindelijk, dat hun beneficien naauwelijks genoeg waren om hen te

voeden. De Biflchop nam toevlucht tot dreigementen; maareeni-

ge wereldlijke perfoonen , die deze Priefters verzeld hadden , ver-

maanden hen, ftant te houden. Van dreigen en fchelden kwam men
tot Haan: des Biflchops lieden hadden 't te kwaad; en deze Prelaat

eindelijk vreezende , dat men d' eerbiedigheid, welke men aan zijn

perfoan fchuldig was , verliezen mocht , ftilde hy d' oproer , liet de

Vergadering vertrekken , gaf haar zijn zegen, en verzekerde haar

,

dat men haar over 't voorgevallene nimmermeer zou moeyen. Hy
hield echter geen woord \ want op zijn klachten deed de Kancelier ,

een groot medeftander van de Geeftelijkheid , vyftien Priefters , en

vy f wereldlijke perfoonen, by dekopgrypen. Wyders weet ik niet,

ofde flechte Beneficianten hun deel van de fom betaalden.

In deze tijd namen de zaaken een gantfeh andere gedaante in de

vreemde landen. De Paus had geëifcht, dat de Keizer zijn Huis in

de ftad Florencen herftellen , en Modena en Reggio
,
plaatfen die den

Hertog van Ferrare toebehoorden, maar die Klement voor leenen van

de Kerkelijke Staat deed gaan, aan de Kerk zou doen wedergeeven.

De Pau» De Rechters , welken de Keizer genoemd had , om dit laatfte ge-
veranderd fc^fi Ult te Wyzen ^ velden ook vonnis ten voordeele des Hertogs.

verbind zich Dit vertoornde den Paus , endeed hem zijn verbintenis aan Karel in

Ïïen
6 Fran

' een eng verbond met Vrankrijk veranderen ; en om dit verbond noch

fterker te maaken, kwamen Klement en Francois overeen wegens

een huwelijk, tuiTchen den Hertog van Orleans, twede Zoon van

seKeï^ van dezen laatfte, en Katharina deMedicis , Nicht van den eerfte.

tuiUben den Dit huwelijk kittelde op een uitfteekende wys d' eerzuchtige aart des

Orieatw?» ^aus » ^e ten h° gften voldaan was over zijn gedacht aldus vermaag-

Katharinade fchapttezien aan het doorluchtig Huis van Valois, en deMedicis in
Medic». ^aat van een treffe]ij^e fouverainiteit in Italien te bezitten.

Ten anderen, gelijk de Koning van Vrankrijk doord'artykelen

van het verdrag zijn pretentien in Italien aan den Hertog zijn Zoon af-

ftond , baarde deze vermaagfehapping niet veel argwaans aan d' Itali-

aanfche Prinfen, die veel liever een nieuwen Souverain in ' midden

van hen zich wilden zien verheffen, als den Koning van Vrankrijk,

ofden Keizer, totgebuur hebben. Dufdanigwas het ontwerp vaneen

huwelijk, 't geen voor die tijd geen voortgang had, maar kort daar

na gelukte, en zelfs veel verder ging , als Klemeut had durven hoo-

pen:
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pen: want de Dolfijn komende te fterven, klom de Hertog van 1531.

Orleans op den Troon; en Katharinaverfcheen'er metgrooterlui-

fter, en Majefteit, als eenige Koningin van Vrankrijk had gedaan,

mers federt ettelijke eeuwen.

Deze verandering in den Paus zou een andere voortgebracht heb-

ben , voor zo veel Engeland betrefte; 't en ware geweeft dat de Ko-

ning Hendrik zich al te zeer tegen het Roomfche Hof ingewikkeld

vond; dat dat Hof niet meer ontfagchelijk en was; en dat de Geefte-

lijkheid van Engeland al haar vermogen in het Koningrijk verlooren

had , tot zo ver dat , om de verfmaading des Volks niet meer te lyden,

en mogelijk ook zelfs haar woede te beproeven, de Geeftelijken ge-

noodzaakt waren geheel en al van Hendrik af te hangen. Deze Vorft

hen dcrhalven niet meer vreezende, voomaamelijk in de zuiderlijke

gedeelten zijner Staaten, welke de bevolkften , en derijkften waren ,

voer hy met zijn zaaken dapper voort. Ten anderen, deleerevan

Lurher toenmaals onder d'Engelfchen beginnende in fwangtegaan,
boezemde zy het Volk een onverwinnelijke afkeer tegen de Geeftelijk-

heid van de ftrydige party in , en hielp uitfteekend veel tot Hendrik in

de Kerkelijke zaaken volkomen meefter te maaken. Maar 't is hier de

plaats niet, om tefpreeken van d'eerfte voortgangen, welken het

Luitherdom in Engeland d^d ; en wy bewaaren tot het eind van dit

boek 't geen wy daar af te zeggen hebben.

De Paus was, van zijn kant, in een zeer groote bekommering,

Hy zag zich op het punt van 't ganefche Koningrijk van Engeland te

verliezen, en had geen middel om dit ongeluk te voorkomen. Zo hy
de vervolgingen , welken Hendrik tegen de Geeftelijkheid deed , ter

oorzaak dat zy de wet van Pramunire overtreden hadden , ontveinfde,

verloor hy zijn befte rechten ; en hy zag weinig fchijns , dat Hendrik,

na zo ver gegaan te hebben, herroepen zou willen 't geen hy gedaan

had. Aan d' andere zyde was deze Vorft niet zeer bang voor den

Keizer, die toen ter tijd gewichtiger zaaken, alsdie van Katharina,

op den hals had , en derhalven 't appel van deze Vorftin niet fterk kon
aandryven: want de Turken, gaande gemaakt, gelijk men zegt,

_
Dejur

door d'aanhoudingen, endoordegefchenken Van Francois, waren
ten getale van drie honderd duizend , in Hongaryen gevallen ; zulks aan.

darKarel , eeniglijkbezigmet de zorgvan zijn Staaten te verdedigen ,

zich met de Proteftanten van Duitfchland verdroeg , en hulp van den

Koning van Engeland deed verzoeken. Hendriks antwoord was ver-

Bb z van-

ken taften

den Keizer
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1531» vangen in genoegfaam algemeene termen; ondertuflehen deed het

Kareleenigebyftandverhoopen : maar de Proteftanten vanDuitfch-

• land zich van een zo gunftigegefteldheid dienende, en een verbond

met Fran$ois gemaakt hebbende , om de privilegiën en de vryheid des

Keizerrijks te behouden, voegde Hendrik zich by hen, en ftuurde

eenig geld voor hen na Vrankrijk. De Keizer , vertoornd over dit be-

leid, verdubbelde alstoen zijn aanhoudingen by den Paus , om 't appel

van de Koningin te doen afhandelen.

Men zegt, dat, toen Francois den I. de Koning Hendrik ried» de

zaak van zijn Echtfcheiding met alle macht voort te zetten , hyhet
om meer als een reden deed; en Schryvers van dat land verzekeren

ons , gelijk hy van een zeer minzuchtige gefteldheid was, dat hy
eer ftelde in auteur van een diergelijke raad te zijn. 'kZie echter

weinig fchijns , dat hy op deze grond heeft konnen te werk gaan. De
Vorften beminnen hun geneuchten ; maar zy regelen zelden de zaaken

van han Staaten volgens deze geneigdheid tot de geneuchten.
*"•

't Parlement vergaderde in 't begin des jaars 1532. en toen was het

'tPide- dat het Laager Huis verfcheidene klachten tegen 't beleid der Geefte-
sïienr klaagt lijkheid opftelde. Men vond het , onder andere dingen , zeer kwaad

,

fleijjkeHo.
e

dat de Geeftelijke Hoven lieden dagvaarden, en hen arty kelen van
ven

! Ketteryvoorftelden, zonder dat 'er eenige befchuldiger was ; hande-
'm a

' lende deze Hoven ex officio , gelijk men in die tyd f prak. Vervolgens

verplichtten zy deze perfoonen, een plechtige affweering te doen

,

ofdoemdenhentenvuure, en dit alles zonder hen toe te laaten zich

te verdedigen j 't geen zo wel een onverdraagelijke , als nieuwe tiran-

nywas. Deze klachten, veroorzaakt door ftrengeproced uren, daar

wy in 't gevolg af zullen fpreeken, wierden voor die tijd gefmoord,

en deeden niet eer hun werking als drie jaaren daar na. Ondertuf-

fchen verhefte zich eengroot mifverftanJtufïchen den Koning en het

Laager Huis , waar van dit voigdende d'oorzaak was.

De meefte lieden fchikten op zodanig een wijs van alle hun goede-

ftaidtöC ten, 't zy door teitament of door contracten, dat de Koning en de
fchen den Heeren verfteeken waren van verfcheidene rechten , die hen toekwa-
Komi'g en t _ . . , . . . . . . r . '

, r .

Las£ciHuis. men, als kinderen minderjaangbleeven, ofdat ze trouwden, of in

hun meerderjaarigheid traden. Om deze rechten te handhaaven, maak-

te men in 't Hooger Huis een ontwerp van een reglement , 't geen men
vervolgens in 't Huis der Gemeente ftuurde : maar niet alleenlijk wil-

den zy 't niet goedkeuren ; zy weigerden ook nog eenig ander hulp*

middel
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middel by te brengen tegen de mifbruiken, daar men over klaagde. I$$Z<

Deze weigering vergramde het Hof zozeer, als men zich kan inbeel-

den. 'tLaager Huis klaagde ter zelve tijd over degeweldenaryen der

Geeftelijkheid, en bad den Koning , het Parlement te verbreeken , op

datdeGelaftigden der Provincienen der Steden , na, methunlandte
dienen, een zeer groote kofte gedaan te hebben, na huis konden
trekken, om orde in hun zaaken teftellen. De Koningantwoordde;
dat, een hulpmiddel verzoeken tegen de geweldenaryen der Geefte-

lijkheid, en de verbreeking des Parlements verzoeken , was twe din-

gen verzoeken , die rechtdraadts tegen malkander (treeden, vermits

hy een weinigje tijdts van noden had , om de zaak t' ondervorfchen
\

dat daarenboven, dewijlhy zelve zo lang had gewacht , zy ook wel

wat wachten konden, zo zy begeerden , dat hy voorzage in de mif-

bruiken, daar zy over geklaagd hadden; wyders, dat hy hen een mid-

deling had voorgefteld , die de wetten wegens de rechten der voogdy-

fchappen , der huwelijken, en der treding inde meerderjaarigheid,

uitfteekend verzachtte; maar dat, zo zy de zelve verwierpen, hy

hen van al zijn leven geen diergelijke voorftelling zou doen \ en dat hy

,

ten dezen opzichte, de zaaken met alle de ftrengheid, welke de wetten

bekrachtigden, voort zou zetten. Men wierd hevig van wederzydej

't reglement, 't geen de Koning verzocht had , wierd niet gemaakt

;

en de klachten van 't Laager Huis tegen de Geeftelijkheid wierden ook
van den Koning verwaarloóTd , die de zittingen des Parlements tot in

de maand April uitftelde.

Thans begon men met Romen te breeken; en de twe Huizen des w« , die

Parlements kwamen over een wegens het maaken vaneen wet, om ^^^
den Paufen 't recht der Annates te beneemen. Gelijk de wet, daar ik

affpreek, niet in het ligchaarn derwetten is, hebikzeinonze Verza- No. 47»

meling gefteld.

't Parlement vertoonde daar in : (,,) dat 'er groote fommengeldts

,, uit het Koningrijk gevoerd waren , onder de tytel van Annates : dat

,, het Roomfche Hof, om dit recht aan zich te doen betaalen, d'expe-

„ ditien der Geeftelijken te rug hield : dat, gelijk hetdengeene welke
„inde waardigheden der Kerk traden, zeer dikwils gebeurde , dat zy

„ geld van hun vrienden leenden , om de rechten van Romen daar mee

„ te betaalen , de fommen ook zeer dikwils verlooren waren voor de

,,geenen , daar zy ze afgeleend hadden, om dat zy , weinig tijdts na

„datzy met deze waardigheden bekleed waren geworden, kwamen
B b 5 te
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i c ?2. » te fterven : dat ten anderen het recht der Annates niet gegrond en

„was op eenige wetten dat men waarlijk eertijdts een diergelijk recht

„ betaald had , teninzichte van den oorlog tegen d' Ongeloovigenj

„maar dat dePaufen het federt die tijd als een altijdduurend recht eifch-

„ ten : dat zy aldus in de tijd van vijf- en- veertig jaaren, dat's te zeggen

„federt het twede jaar der Regering van Hendrik de VII. tot die tijd

-,, toe , over de acht honderd duizend dukaaten uit Engeland getrokken

„ hadden, alleenlijk aan Annates,en zonder alle hun andere afperfingen

, , te rekenen : dat verfcheidene Prelaaten zeer oud zijnde, de Koning in

1T confcientie fchikkingen moeft neemen , om te beletten dat men
„ nieuwe fommen geldrs na Romen ftuurde, en het Koningrijk daar

„ door verarmde. Hier na fchafte het Parlement d' Annates t' eene-

,, maal af, en verbood die te betaalen ; beveclende , datdegeenen,

,, die deze wet kwamen t' overtreden, hun goederen verliezen, en

„noch verweezen zouden worden tot al het tijdelijke van hun benifi-

„ cien weder te geeven. En gelijk het Róomfche Hof weigeren kon de

„ Bullen te vervaardigen , indien men weigerde haar oude rechten aan

„ haar te betaalen , oordeelde het Parlement raadfaam , te verklaaren;

„ 'dit in zulk een geval de RhTchoppen en d' AardtsbifTchoppen gew-yd

„zouden worden, die door een van dezen, en deze laatftendoor

„twe Biflfchoppen, ter keur des Konings ; en dat een diergelijké

„ wying even veel krachts zou hebben , als of de Pans ze verordend

j,had. Niettemin, om aan het Róomfche Hofgantfch geen reden te

„geeven van te klaagen, behield het Parlement haar het twintigfte

„ gedeelte des eerften jaars van degereedfte inkomft der benificien.

Men ging noch omzichtiger met den Paus ; en gelijk het Parlement

niet tot het uiterft wilde komen , liet het de macht aan Hendrik van

een wet hier over te maaken , indien hy het Róomfche Hofgeneigd
vond om afftand van d' Annates te doen , of ze ten minftcn op een

kleintje te brengen, 'tzy uit vriendfchap, of door reden: en deze

macht zou tot aan Paafchdag van het volgende jaar duuren. In het zel-

ve Raadtsbefluit was een clauful, die alle de cenfuren , en alle de

bannen , welken het Róomfche Hoftegen den Koning , ofwel tegen

zijnOnderzaaten, uit zou werpen, vernietigde; en die verbiedende

deze cenfuren in 't werk te ftellen , belaftte, datmen niet nazoulaa-

tenalledeKerkelijke bedieningen, endeGodlijkedienft , te vervol-

gen, 't Ontwerp van deze wet wierd eerft opgefteld in't Hooger Huis,

vervolgens in 't Huis der Gemeente gezonden , en dadf na, door

des
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des Konings goedkeuring, authcntijk gemaakt : maar zy kreeg de bc- 1^3 2

krachtiging van deze Vorft niet eer als in de maand July des volgenden

jaars, op welke tijd men ze, mee deze bekrachtiging, afkondigde.

Laat ons nu komen tot het befluit der verdrietige vervolgingen
,

die Hendrik te Romen wegens zijn Echtfcheiding deed. Een brief van

Klement behelfde: (\,) dat deze Paus met een groote droefheid Ka- Gevolgen

,,tharina door Anna van Boelanonderkroopen zag: dateenzoarger- Hendriks"

v lijk beleid , 't geen de macht van Jefus Chriftus Stadhouders onder wnolew.

„de voeten vertrad, des te meer te doemen was, dewijl Hendrik men, wc-

„ zich door zijn driften zo ver had laaten vervoeren , eer het proces ten ¥n
Jr'l

n
.

„ einde was gebracht, en tegen d'uitdrukkelijke verbiedingen van de dinS .

„Heilige Stoel : dat echter zijn Heiligheid inzicht hebbende voor de "Zywas

„ dienften van deze Vorft , en betrachtende , dat hy de glorie van ver- J
an ^cn 2 5

„fcheidene jaaren eensflags ging befwalken, Hem vermaande , Ka- tanuary*

„tharina te herroepen, Anna te verjaagen, aan Kare/ de V. en aan

„Ferdinand, zulk een fmertelijke hoon niet te doen , en de ruft van

„ de Chriftenheid, die zich, zo lang als zy aldus verfcheurd zou zijn

,

„ tegen de Turken niet verdedigen kon , niet meer te ftooren.

Wy weeten niet, wat antwoord de Koning op deze brief aan de

Paus deed; maar wy hebben de copy van een antwoord zonder datum,

't welk hy deed op een andere briefvan deze Paus van den 7. Oclober:

en gelijk hy in dit laatfte antwoord den Paus verzoekt , volkoment-

lijk geloofte geeven aan de Minifter, die hem het zelve zal behandi-

gen, twyfel ik niet, of het is te Romen gebracht door den Doctor zietMy

Bennet, dien hyin'r begin van de maand January des jaar 1532. der- ^"^.Her-

waarts ftuurde, om d' uitwyzingen der Academiën, raakende het

huwelijk van Katharina, en de belluiten der Godtsgeleerden over dit

onderwerp, met de redenen der eenen en der anderen, aan bet ge-

melde Hofmede te deelen. Dezebriefis in onze Verzameling; maar No. 48.
ik zal 'er hier een extract after neer ftellen.

Klement had zijn belt gedaan , om Hendrik vroed te maaken
,

,,dat hy geen bekommering moefthebben wegens de geldigheid van

„zijn huwelijk, en dat hy ten dezen opzichte in ruft kon leeven. Maar Brief van

„de Koning zei in zijn antwoord: dat de Paus en hy indezegewig- "/pf
,J

„tige zaak ieder een groote miüag begingen ; de Paus-, in dat hy

,, kwaade raad volgde , en dat hy niet en fchreef als 't geen men wilde

„ dat hy zou fchryven ; en hy , in dat hy ftaat op den Paus maakte

,

„ en dat hy 't hulpmiddel, 't geen hem noodzaakelijk was, zo lang

v.er-

MUS.
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1531. „verwachtte, Hy voegde 'er by : dat men in de Brevetten van dezen

„ Opperpriefter verfcheidene dwaalingen zag, zo tegen het Godlijk

„ recht, als tegen de menfchelijke wetten: dat ze waarlijk op onwee>

„tende, ofdomme Raadtslieden geworpen konden worden; maar
„dat Klement daar in onverfchoonlijk was , dat hy zulke gevaarlijke

„raad aannam: dat hy in dit proces niet gehandeld had , als een

„ rechte Stadhouder van jefus Chriftus had behooren te handelen

:

„dat in tegendeel al zijn beleid met ontrouw, en met onftandvaftig-

„heid, verzeld had ge weeft : dat hy in 't eerft , zijnde de ftaat der

„zaaken voor zijn oogen gefteld , Rechters genoemd had, om ze
„ 't examineren ; endathy zich had verbonden , de machten dezer

„Rechters, welker vonnis hy zelfs beloofd had te beveftigen, nim-

„ mermeer te herroepen : dat hy eindelijk een Bulle had gegeeven

,

„diede zaak geëindigd zou hebben. En hier op zei de Koning; dat,

„zo deze zaaken rechtmaatiglijk vergund waren geweeft, Klement

9 , ze met recht niet had konnen herroepen ; of zo hy ze met recht her-

„riep, dat hy ongelijk had gehad in ze te vergunnen : en op dit punt

„ ftond Hendrik voornaamelijk. Indien de Paus beweerde, dathy
„volgens de Canons gehandeld had, vroeg de Koning, waar die

„oprechtheid was, welke men in alle menfchen, en met meer rede,n

.
„in de Paufen , moert vinden. Zo hy bekende, dat hy zich vergift

,, had , antwoordde de Koning, dat men zich dan wantrouwe kon

j, van alle de zaaken , welke van een man kwamen , dien men d eene

„tijd zag wraaken 't geen hyd'andere tijd gedaan had. Wyders, dat

„Klementgeen anderoogmerkhad, alsde belangen van deze wereld;

„maar, wat hem belangde, dathy tot de ruft van zijn eigen gewif-

,, fe arbeidde : dat hy in deze rechtvaardige gefteldheid te raad had ge-

„ gaan met de geleerdfte mannen van Europa: dat ze altemaalzijn

,, huwelijk doemden, als verbooden door wetten daar geen fterfe-

„ lijk menfch af difpenferen kon. Hendrik voegde 'erby , dat men
„ in S. Pieters Stoel die wyfheid, en die bekwaamheid, niet meer en

,,zag, wélken de geenen, die daarin zaten , behoorden te hebben :

„dat Klement zelve zijn onweetendheid beleeden, en bekend had, dat

„ hy in deze zaak niet en fprak , als door de mond van anderen ; in

„plaats dat verfcheidene Univerfiteiten van Engeland, van Vrank-

„rijk, en van Italien , hun vonnis met kennis van zaaken daar over

„geveld hadden. Hier na betuigde Hendrik: dat hy in eerbiedigheid

3s voor de Heilige Stoel niemand en hadgeweeken, en dathy uit al

zijn
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„zijn hert indezegelegentheid gcfjeeegen zou hebben ; maar dat zijn 1532.

„antwoord, zonder een blijk, of een werking , van cenige ver-

„(inaading voor deze zelve Stoel te zijn, hem door de waarheid aU
„leen uit den hals gehaald was j en dat hy ten anderen vreefde, dat

„hy, met den brieven des Paus te gehoorzaamen , zijngevifTe kwet-

,,fen, en de geenen , welke zijn huwelijk doemden, argeren mochr.

„ Alle deze betrachtingen deeden hem gelooven , dat de Paus de

„ vrymoedighcid, met de welke hy hem zijn gevoelens verklaarde ,

„ goed zou keuren. Hy zei eindelijk tegen dezen Opperpriefrer ; dat,

„ hebbende alreedts gearbeid , om het gezag der Paufen weer te doen

,, treden binnen de paaien welken het zelve eertijdts had gehad, hy
„niet verder zou gaan, immers zo men'er hem niet toe en drong:

„maar dat hy hem ook vermaande, zich te regelen volgens degevoe-

„ lens van zo veel geleerde lieden, en zijn plicht te doen.

De Paus , ziende zijn macht in Engeland op het punt van de laatfte Rf
KohinS

- ' , .
° -i t 1

te Romen
fnaktegeeven, belloot dezelve, tot wat prijs net ook wezen mocht, gedagvaard.

te handhaaven ; en met dit oogmerk deed hy den Koning dagvaarden

,

om op Katharinas appel t'ant woorden: maar Hendrik vernoegde zich derKarnc/

met den Ridder Karnes derwaarts te zenden , met de nieuwe ty tel van derwaam

Excnfatenr-, om deze dagvaarding, of volgens de wetten, of uit veizéldvan

kracht van de rang des gedagvaarden perfoons, te doen verbreeken. £enDo£tor

De Doctor Bonner, een man zeer yverig voor deji Koning, ter oor-

zaakdat hy nabeneficien ftond, kreeg laft van met den Exculatcur te

renrekken. Hy was (tout; en hoewel 't hem aan bekwaamheid , en

aan oordeel, ontbrak, diende men zich gaarne van hem, om den

Paus, en de Kardinaalen , te dreigen.

Zy kwamen te Romen in de maand Maart, en vonden het Confi- d'Origi-

ftorie in een groote verwarring, en ineen groote bekommernis. De nee^en v*n

Keizerlijke patty eifchte vonnis tegen Hendrik: maar eenige andere ^arnis

f j- 1 11 l j* j ij- r • 1 brieven syn
Kardinaalen , welke bezaadigder waren als die , ol geenig byzon- jnjcBiï/i-
der belang in de zaak hadden , wilden , dat men met dezen Vorft otheek. van
wat omzichtiglijk te werk zougaan. Zy onderfchraagden voor alhun Cottcn Vi-

eerfte voorftelling , zo haaftalszy verftaan hadden, dat d' Annates teil. B. 13.

in Engeland vernietigd waren: want toen oordeelden zy wel, dat de

Koningvan alle zijn Onderzaaten geholpen zou worden. De Paus

deed groote klachten over d'affchaffing der Annates; maar men zei

hem, dat'er deKoningde meefter noch af was ,endathy de wet niet

zou doen uitvoeren zo het Roomfche Hofhem elders in voldeed.

Cc Ge-



202 Hiftorie der Reformatie

1532. Gelijk de Kardinaal van Ravenne, en door zijn deugd, en door

zijn geleerdheid, zeer vermaard was \ dat zijn antwoorden in alle

fwaarezaaken voor orakelen genomen wierden ; en dat hy byna de

wetaan 'c Collegie der Kardinaalen kon geeven , fielden d'Engelfchen

alles in 't werk, om hem op de hand krijgen. Bennet aanbood hem
eenBifdom, na zijn keur, inVrankrijk, of in Engeland, zohydes

DeK:irdi- Konings zaak deed gelukken. Deze Kardinaal hield zich in't eerltge-

*enr.evoor" weldigtaay; doch hy zei eindelijk, dat men hem zo menigmaal be-

^
n

CT

Koni"g droegen had, dat hy van zijn vergelding verzekerd wilde wezen. Ben-

zietonze nec tekende hem derhalven, in de naam des Konings , een handfehrift

Ver^ame- van zes duuend dukaateninkomftsaan beneficien,in't Koningrijk van
iing, n». Vrankrijk ; en hy verbond zich door het zelve gefchrift , dat het eerfte

49. Bifdom, 't geen in Engeland ledig zou vallen, aanhemgegeevenzou

worden^ en dat, zo het dat van Ely niet en was , men hem , zo haaft als

het open viel , in 't bezit van 't zelve zou ftellen , mits dat hy zich ont-

floeg van het geen, 't welk hy alsdan bezat» Dit was een der krachtig-

fte redenen, daar men zich af diende, om hem wegens de rechtvaardig-

heid van Hendriks vervolgingen t' overtuigen : maar men wilde dezen

Vorft, tot wat prijs het ook wezen mocht , een man te vriend maa-

ken, die hem met zo veel te meer vruchts kon dienen, dewijl hy al-

tijd in ftrijdige gevoelens had geweeft. De Kardinaal van Ankone, en

de Kardinaal van den-Berg, die federt, onder de naam van Julius de III.

tot het PaufTchap verheven wierd , omhelfden van gelijken Hendriks

belangen, en deeden 't om even de zelve redenen : 'kweet nochtans

niet, waar de koop voor gemaakt was. d'Advokaat, dien d'Engel-

fchen in deze zaak gebruikten , was Providelli , devermaardfteCa-

nonift van Italien. Men deed hem van Bolonien te Romen komen,
't Proces, om de dagvaarding te beletten, wierd verdeeld in acht-

en- twintig artykelen, waar af'er in ieder zitting van 't Confiftorie

zitton^e drie geëxamineerd moeiten worden. Na dat 'er vijf Audientien ver-
Ver^ime-

ft reeken waren , eifchten de Keizerfchen , dat men het overige in de
:
"S' °' tegenwoordigheid van de Paus , en in een byzondere Vergadering,

af zou handelen. Hun reden was , dat, het Confiftorie ieder week.

maar een maal vergaderende , en veele andere zaaken op den hals heb-

bende, deze in lange tijd niet ten einde gebracht zou worden. Men
dagvaarde dan Karnes tegen den 3 April ; en men zei hem , zo hy niet

en verfcheen , dat men niet laaten zou met d'Audientien voort te vaa-

ren: maar hyprotefteerde tegen deze nieuwigheid. Niettemin, op-

een
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een twede dagvaarding, vervoegde hy zich ter Audiëntie, endeed 153:

zijn proreftatie in de Daterieregiftreren. Die was oorzaak, dat men
d». zaaken in de zelve (laat , als voorheen, herftelde. Den i o April

drong Pro videlli aan op drie arty kelen ; twe, raakende de machtvan
Karnes ; en een , wegens de plaats , daar men het proces zou aanftel-

jen: maar de Minifters dts Keizers , en den Advokaat der Koningin,

kw.ilijk voldaan over deze manier van procederen,wilden niet in d'Au-

dientie komen. Karnes befchuldigde hen van hardnekkigheid, en

toonde , dar ze zich van de gerechtigheid hunner zaak wantrouwden. Ziet on^t

Om hem te voldoen , aanbood men hem, alles in een Audiëntie t'ein- Ver^ame-

digen ; maar hy wilde niet fpreeken als over drie artykelen, gelijk
^'W£>N .

voorheen: en noch waren de partyen 'er niet. 5v
Eenige tijd daar na kreeg de Paus tyding uit Engeland, die hem

zeer ter herce ging. Een Priefter op de predikftoel 'tgezag van de

Roomfche Stoel verdedigd hebbende, had men hem in de gevangenis

gefmeeten : en een ander Prie(ter,dien den AardtsbifTchop, op vermoe-

den van Kettery, by de kop had doengrypen, had hier over aan Hen-
drik geappelleerd , als aan het Opperhoofd der Kerk, en was, na zich in

de gewoonlijke Hoven gezuiverd te hebben, in vryheidgefteld ge-

worden. Klement klaagde aan Hendriks Minifters over dit beleid;

maar zy zeiden hem, dat hy, met aan hun Meefter recht te doen ,

alle deze moeyclijkheden had konnen voorkomen.

Echter belertede het mifnoegen van de Paus niet, dat hy aan Hen- HenÏÏSyer.
drik het verlof vergunde van zes Bifdommen op te rechten , endezel- ?und, over

ven te ftichten uit d'inkomften van zekere Kloofters , welken hy hem ti^vaneê-
toeliet te vernietigen. De Kardinaal van Ravenne ziende, dat het nigC Bi(do:n-

Bifdom vanChcfter, een der zes, redelijk goed zou wezen , eifchte
mea '

het in de plaats van hetgeen, 't welk hy hebben moeit. En niettemin

kon deze Kardinaal den Koning geen dienft, doen in de zaak , die toen-

maals op 't tapijt was, vermits hy zich al t'opentlijk tegen hem ver-

klaard had : maar hy beloofde, hem in 't werk van d'Echtfcheiding te

dienen ; en de Kardinaalen van den Bergen van Ankone deedende
zelve belofte.

Den 27 Juny examineerde men voor de laatfte maal de redenen,

welken de Koning had om niet te Romen te verfchijncn; en hoewel
veele lieden zich vroed maakten, dat de Paus vonnis tegen d'Engel-

fchen zou vellen, kwam'er echter nietsaf. De Kardinaalen van des

Keizerszijde waren 'er zeer kwalijk over voldaan: maar men zei hen;

Cc 2 dac
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i'ij'i, dat de zaak zeer gewichtig was; dat daarenboven hun hairkloovef-

ryen , en hun bybrengingen van wetten en van uitwijzingen, dit

nooitgedaan waren geweeft, een der voornaamfte oorzaaken van deze

langwyiigheden waren. Ten anderen begonden de Kardinaalen ver-

drietig te worden : doch men voerde hen tegemoet; dat, zozyzlch

minder gehaaft hadden , zy minder belemmering? gehad zouden

hebben
i
dat hun geduld zo groot niet en was, als dat des Konings

;

en dat zes geheele jaaren 't befluit van een proces te verwachten , vry

wat harder viel , als twe of drie uuren ter week in een armftoel te zit-

ten. Men vond in 't algemeen ; dat des Konings ontlchuldigingen niet

geldig en waren ; en dar, als zelfs de ftad Romen geen plaats van veilig-

heid voor dezen Vorft had geweeft: , zy 't ten minften voor zijn Agen-

tenwas. DeKardinaal van Ravenne zelve was van gevoelen , dat de

Koning een Gelaftigde moeft noemen , en hem na Romen doen ver-

trekken. Hy beweerde, dat men daar door eertot een eind zou ge-

raaken, als door andere wegen, inzonderheid ter oorzaak dat hy

,

die op Katharinas zijde hadgeweeft, in het proces niet verdacht zou

zijn.

De Paus De zaak hieldjnoch drie Audientien bezig. Thans , gelijk men in de
wenfcht, vacatien trad, befloot men dat de Paus , zonder vonnis te vellen

ning de zaak over Hendriks redenen, hem verzoeken zou, eenGelaitigdeteRo-

ftd!e.

em men tfiftuu ren « Bonner vertrok met deze tydingna Londen, en maak-

zieton^e te aan de Koning bekend ; dat, volgens 't advijs der Kardinaalen van

Ver^ame- zijn party , zijn ontfchuldigingen niet aangenomen konden worden ;

hng i\°. en (Jat de queftie zijnde ofJuiius de II. difpenfatie had konnen geeven ,

** of nier, het aan de Pausen aan het Confiftorie ftond , de zaak uit te

wyzen, en niet aan Legaaten. Hy voegde 'er by; dewijl Klement

Franrch geworden was , dat men zich op hem vertrouwen kon.
't Parie- Terwyl deze zaaken te Romen gebeurden, wierd'er in Engeland

geïanlwer- een Parlement gehouden. De Koning deed den Spreeker van het Laa-
gadeid. gcr Huis ontbieden, en gaf hem't antwoord der Geeftelijken op de

klachten, welken 't Huis der Gemeente tegen hen had gedaan. Dit

Huis was'er al zo weinig over vernoegd, als'er de Koning kwalijk over

voorzei- voldaan had geweeft. Ter zelve tijd klaagde hy geweldig overeen,

lKsV" Tem ê genaamd , een Lid desParlements, diegezegthad ; dat men
lements, van arbeiden moeft, om Katharina te doen herroepen; endateenEcht-

doenherro" fcheiding van verfcheidene ongelegentheden gevolgd zou worden , de-

pcn. wyi de Princes Maria niet miflfen kon daar door onwettig te worden

ver-
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verklaard. De Koning, vergramJozer deze voorftelling, verzekerde ifii<

d' Afgevaardigden van 't Laager Huis; dat de zorg vanYijn gcwilYe

d' eenige beweegreden was, die hemhandclen deed ; dat hy niet en

geloofde, datecnigChrifren, voor hem, zijn Schoonzufter getrouwd

had , 't en zy in Spanjen , of in Poortcgial 5 dat ter ouderdom van ^t

jaaren , welke zijn ouderdom was, de bette van de jeugd penoegfaam

verkoeld moeft veezen, om de kracht niet meer te hebben vaneen

man tot zo groote uiterften aan te dry ven , als degeenen daar hy zich

in vond; co eindelijk , dathy wenfehte, dat zijn huwelijk goed warej

maar dat alledeGoJtsgcleerden, en alle de Canoniften, het doem-

den. Hy voegde 'er by; dat hy zich verwonderde , dat het Laager

Huis na de voorftelling van Temfe geluifterd had, dewijl de zaak

geenfins tot het Parlement behoorde.

Ter deze tijd ging de Kancclier , verzeld van een groot getal Hee-

rcn> aan het Laager Huis vertoonen; dat de gedeelten des Koning-

rijks, naad: aan Schotland, woeft en onbewoond waren, daar in

tegendeel de grenzen van Schotland zeer volkrijk waren ; dat Engeland

zich derhalven altijd voor d' invallen van dezen gebuur bloot gefteld

zag ; dat de Koning dit gedeelte des Koningrijks bevolken wilde;

dat de Heeren daar gaarne het hunne toe zouden doen ; endatzy
wenfehten , dat het Huis der Gemeente daar over raadpleegde. Zy
decden t , en beflooten eenig geld te geeven, om dit voorneemen

voort te zetten : maar eer 'er d' acte afgemaakt was , tafhedepeftde

ftad Londen aan , en verplichtte het Parlement te fcheiden.

Drie dagen voor deze fcheiding deed de Koning den Spreeker ont-

bieden , en zei hem ; dat de Prelaaten niet als onvolkomentlijk zijn

Onderzaaten konden ttyi$ dat zy aan de Paus een eeddeeden, die

niet te famen kon gaar. met den eed van getrouheid , welke zy aan

hem zelve deeden; dathy derhalven 't Huis der Gemeente verzocht,

deze zaak t' examineren, en opzijn belangen te denken. De twe eeden

wierden dan in het Laager Huis geleezen , gelijk ze hier volgen.

I

Eed der PRELAATEN
aan de PAUS.

k N. N. BiJJihop, of Alt van * * * zal in 't toekomende

getrouw en gehoorzaam wezen aan S. Pieter , aan de Heilige

Cc 1 Room-
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tfii. Roomfcbe Kerk, aan de Paus mijn Heer, en aan zijn Navol-

gers , kanonykelijk verkoozen. k Zal met raad noch daad hen

't leven of leden doen verliezen ; en ik zal ook niet toeflaan ,

dat men hen vange , noch dat men hen leed ofgewelddoe , op

wat wyze het ook wezen mocht, 'k Zal de geheimen , welken]zy

my mondeling
, fchriftelijk , ofdoor booden , medegedeeldzul-

len hebben , aan niemand openbaaren. 'kZald' opperhoofdig-

heid van Komen , de regelen der Heilige Oudvaders , en de

Koninglijke rechten van S. Pieter , verdedigen , onderfleunen

,

(Regalia.) en handhaaven. Als d' Apojlolifche Stoel Legaaten zend, zal

ik ze op hun komfl , en op hun vertrek , eerlijk onthaalen. 'k Zal

de rechten , waardigheden, privilegiën, en'tgezag van de

Roomfche Kerk , doen befchermen, bewaaren, vermeerderen,

en uitbreiden, ik zal niet treden in eenig voorneemen , in eeni-

ge raad, in eenig verdrag , waar in men iets brouwt tegen hem ,

tegen haar , en tegen hun rechten , Stoelen , waardigheid , en

macht. Indien ik verneem, dat men zodanige voorneemens heeft,

zal ik my met alle mijn krachten daar tegenflellen, en 'er den

Paus , ofdegeenen die 'er hem de weet afkonnen doen , metten

'eerflen van verwittigen, 'k Zal de regelen der Heilige Oudva-

ders , d Apoflolifche dekreeten , conftitutien , difpofitien , re-

fervatien,provifien, enordonnantien , onderhouden, endoen

onderhouden, 'k Zal den Scheurmaakers , den Ketters , en den

geenen , welke onzen Heiligen Vader , of zijn Navolgers ,

wederfpannig zullen wezen,tegenftaan, en hen uit al mijn macht

vervolgen. Als ik in 't Concilie ontbooden word, zal ik my der-

waarts vervoegen , immers zo 'er geen wettige verhindering

zy. 'k Zal alle jaaren, inperfoon, ofdoor eenGelafligde , de

drempel der Heilige Apoflelen bezoeken, 'k Zal mijn bezittin-

gen niet vervreemden , noch verhopen , dan met bewilliging

van de Paus. Alzo helpe my God, en de Heilige Evangeliften.

Eed
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Eed der PRELAATEN
aan de KONING.

Ik N. N. Bijjchopvan * * * vérzaak volkomcntlijken klaar-

tijk alle claufulcn , woorden , Jententien , en cancejjïén , wel-

ken ik van den Paus heb , ofhier namaals hebben zal , ter oor-

zaak des Bifdoms van * * * die op eenigerley wyze aan uw Ma-
jejleit, uw Erfgenaamenen Navolgers , uw waardigheid, uw

rechten, en uw Kouinglijke macht, nadeeliggeweeft mochten

hebben, of in 't toekomende nadeelig zouden konnen zijn. ik

fweer ook noch ; dat ik u mijn Heer , en den Koningen uw Na-

volgers , wegens leven en leden , getrouw en gehoorzaam zal

wezen; dat ik u altijd meer zal eeren, als alle d' andere men-

fchen ; dat ik voor u en d' nwen , ter leven en ter dood, tegen

allerhande lieden zaljlrijden ; dat ik u met al mijn macht , en

met al mijn verjiand, in uw noodivendigbeden , eninuwzaa-

ken , by zal ftaan ; en dat ik uw voorneemens altijdgeheim zal

houden : erkennende , dat ik aan u alleen mijn Bi/dom verfchul-

digd ben : u biddende , my het tydelijke daar afte doen weder-

geeven; en beloovende , gelijk hier voor, dat ik al mijn leven

eengetrouw en gehoorzaam onderzaat van U, en van uw Navol-

gers , zal wezen , en dat ik my getrouwelijk zal kwyten van de

dienfieu , en van d' andere zaaken , welken ik aan u zalkonnen

fchuldig wezen, ten inzichte van deze wedergeeving. Alzo

helpen my God, en alle de Heiligen.

Gelijk deze eeden malkander noodzaakelijk om ver rtieten , en dat
de ftrydighetf'er zichtbaar in was, zou her Laager Huis gcwiitelijk

irid'eerite voorzien hebben, indien de peft haar zittingen niet verbro-

k nhad. TVe dagen na 't uitftellen van 't Parlement , dat 's te zeggen. Moms-tcgt

op den ió van de maand May, ontfloegde Ridder Thomas Mon
zich uit zijn vrye w/l van het grooc zegel. Hy had alreedrs verTchdde- Hern<
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ne maaien zijn ontflaging verzocht, doch zonder gevolg. Eindelijk

verkreeg hy ze ; en de Ridder Thomas Audley wierd met deze waar-

digheid bekleed. Morus had dit uitfteekend ampt met eer bediend ; en

hy verliet het met blijdicbap; ziende genoegfaam , welke des Ko-
nings v oorneemens waren : want hoewel hy een groote y ver betoon-

de, als men zich tegen d'aanmaatigingen der Paufenftelde, endathy
zelfs d' overtreders der wet van Prartmnire'Rttngziïjk vervolgd had,

wilde hy echter geen deel heb&en aan een volkomene vredebreuk met
Romen, Ten anderen hadhy gantfchgeen vriendfchap voor Anna van

Boelan $ en hy was zeer gehaat van haar Vader , welke in zijn beleid

een dekmantel zocht om hem te bederven. Maar Morus had de ge-

rechtigheid met een ongekreukte vroomheid bediend ; en hy verliet

het eer fte ampt van Staat met een grootmoedigheid, die de flautvaftig-

heid der Filozoofen tot voorbeeld verftrekt zou hebben.

In de maand September wierd Anna van Boelan Marquifïn van

luifinge. Pembroek gemaakt ; willende Hendrik haar langs trappen ten Troon
m
"amcn- voeren. In de volgende maand was 'er een famenkomft van dezen

lv-omftyan Vorfl: , en de Koning van Vrankrijk , in de welke men de pracht der

vanVan-*" vermaakeïijkheden, en alle de tekenen vaneen wederzijdfche en op-
poli. rechte vriendfchap, zag uitblinken. De vrucht van deze famenkomft

was, dat de twe Vorfren hun verbond vernieuwden. Zy deeden zelfs

verbreiden, datzy in 't voorjaar een onfagchelijk leger op de been

zouden brengen, om tegen de Turken te ftryden : maar dit gerucht

had weinig werkings ; weetende al de wereld wel , dat 'er een krach-

tig verftand tuffchen Soliman en den Koning Francois was. Deze laat-

fte Vorfl: vermaande Hendrik, de zaak van zijn echtfeheiding, en zijn

huwelijk met Anna van Boelan , met alle kracht voort te zetten. Hy
beloofde hem zelfs, dat hy hem in beide deze voorneemens de hel-

pende hand zou bieden , en voegde 'er by ; wat belangde zijn dag-

vaarding te Romen, dat een Koning daar zelve niet verfchijnen kon ;

en dat , aan d'andere kant, zaaken ,
gelijk die, welke alle de heime-

lijke bekommeringen van een ontroerde gewilTe behelfden , aan geen

andere perfoonen vertrouwd moeften worden. Daar was noch meer j

want de Koning van Vrankrijk, niet langer begeerende , dat zijn Ko-
ningrijk d' Annates , en andere diergelijke rechten, zou betaalen,

fprak van Gezanten na Romen te ftuuren, om te verzoeken, dat deze

fchatting afgefchaft wierd, en om te betuigen, zo men hem hier

over geen voldoening gaf , dat hy zelve door een Nationaal Concilie

zich
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rich recht zou doen. En gelijk de Paus en de Keizer indemaand De- 1532-

cember malkander te Bolonien zouden fpreeken , beloofde Fran^ois,

twe Kardinaalen derwaarts te lluuren, om Rechters van Klementte

verzoeken , die Hendriks proces in Engeland mochten uitwyzen.

Eindelijk, een andere famenkomft tuiTchen Francois en Klementte
Nice , oft'Avignon, voorgefteld zijnde, beiloot Hendrik terftond,

zich daar na toe te begeeven ; hoopende , dat zijn tegenwoordigheid

meer by den Paus te weeg zou brengen , als alle zijn verzoeken hadden
gedaan.

In deze tijd wierd de Ridder Elliot na Italien gelïuurd , om Hen- Eüiotna

driks antwoord aan de Paus te brengen , opeen zekere brief daar de- ^,°^" gc"

zen Opperpriefter volgende voorftellingen in had gedaan. 1. Zo het Zictdc

Hof van Engeland een neutraale plaats wilde noemen , dat hy beloof- Biblioth.

de, daar een Legaat te zenden, met twe Auditeurs van de Rota, vanCotten

om 'er 't proces aan te (tellen ; en dat hy vervolgens zelve vonnis zou l't,s
-

J i

ellen* 2. Dat, indien de Chriftene Vorften een beftand van drie of
vier jaaren tekenden > hy, eer het zelve verftreeken was > een alge-

meen Concilie zou beroepen. De Koning bedankte den Paus voor deze

aanbiedingen, en antwoordde hem: (, <v
) Wat een wapenfehorfing

is betrefte,dat hy daar niets in doen zou zonder den Koning van Vrank-

>, rijk : dat, belangende't beroepen van een algemeen Concilie,

,, hoewel het uit zich zelve zeer rechtvaardig , en zeer noodzaakelijk

,

„kon wezen, het echter buitens tijdts zou zijn, ter oorzaak van de

„gefteldheid der zaaken , welken de Keizer metdeLuitherfche Vor*
»ften te beflechten had: wyders , dat een byzonder man mogelijk

„Gemachtigden aan 't Roomfche Hof kon zenden ; maar dat een

„Vorft, als hy , de rechten van zijn Kroon, en de privilegiën zijner

,j Onderzaaten, te bewaaren had: dat deze rechten , en deze privile-

tig'cn, vereifchten , dat de huwelijkfche zaaken, volgens d* cuJe

,1 Canons, en volgens 't gebruik der Kerk , door de Geeftelijken des

,) Koningrijks geoordeeld wierden: dat de eed , dien hy inzijnhul-

,, ding had gedaan, hem belettede zich aan eenige vreemde Recht-

sbank t'onderwerpen, indien zijn Staaten daar alvorens niet inbe-

,, willigden : dat, hy hoopte, dat de Paus zulke oude rechten niet

„ zou willen betwiften , noch fchenden. En gelijk Klement beleeden

„ had , dat de difpenfatie van Julius de II. niet toegedaan had behooren
,,te worden, zonder zeer driegende oorzaaken , ftond de Koning
„daarop. Hy bewees, dat men ten tyde van zijn huwelijk gantfeh

D d geen
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1532. »igeen reden had gehad om een vredebreuk tuffchen Engeland en

„Spanjen te vreezen.- enhy (tuurde aan de Paus een authemijkecopy

„van het verdrag, 't geen tuffchen de twe Kroonenwas; waaruit

„ men zag , dat de voltrekking van Katharinas eerfte huwelijk toen ter

„tijd als een gewiffe zaak gehouden wierd. Eindelijk, hy zei tegen

,, den Paus , dat het gantfche Koningrijk van" Engeland zich in d' on-

„ dervorfching van dit punt belangd vindende , de gerechtigheid ver-»

,, eifchte , dat de zaak in het land zelve , en door zijn eigene Geefte-

,, lijken , geoordeeld wierd , welker vonnis vervolgens door den Paus

,, bekrachtigd zou konnen worden.

Elliot had laft van alles in 't werk te ftellen , om deze genade van

Klement te verwerven. Niettemin ftond de Koning toe, dat hy ten

dezen opzichte afftand deed, indien hy dePaus hem waarlijk toege-

daan vond.

't Bifdom van Koventry en Lichefield komende als toen ledig te val-

len , oordeelde'tde Koning raadfaam, den Kardinaal van Ravenne

'er mede te begunftigen , om hem daar door te toonen , dat hy woord

wift te houden. Hy beloofde hem zelfs, dat hy hem in 't Bifdom van

Ely zou overbrengen , zo haaft als dit Bifdom ledig viel.

tr^uwAn"
2 Hendrik was niet zo haaft te rug gekeerd van zijn gefprekmetFran-

van Boeian. cois , of hy trouwde Anna van Boelan heimelijk. Stowzegt» dat

dit gefchiedde op den 2 5 January : maar hy bedriegt zich gewilTelijk

;

en wy hebben tegen hem het getuigenis van alle d' andere Schryvers

,

onder anderen van Kooper, van Holinfties , en van Sanderus zelve,

welke verzekeren, dat het gefchiedde op den 14 November. Roe-
land Lee , federt Biffchop van Koventry en Lichefield, verrichtte

den dïenft in deze plechtigheid , welke de Hertog van Norfolk,

de Graaf van Ormond en Wiltshire , Anna van Boelans Vader,
de Moeder en de Broeder van deze Dochter > en de Doclor
Kranmcr , als getuigen bywoonden. De Koning geloofde; dat,

zijn eerfte Huwelijk van geene waarde zijnde, het niet noodzaake-
lijkwas, dat het door een vonnis verbroken wierd ; en, dewylzo
veel Academiën , en een zo groot getal van Godtsgeleerden , en
van Canoniften , het zelve onwettig hadden verklaard , dat het

noodzaakelijk uit zich zelve om ver viel. Eemge tijd na deze trouw-
dag bemerkte men, dat de nieuwe Koningin fwanger was ; 't geen

genomen wierd voor een teken , datzy den Koning altijd binnen de

paaien van d' eerbaarheid gehouden had.

De
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De famenkomft van de Paus en de Keizer voldeed dezen laatften 1^1.

Vorft niet. Hy ontdekte , dat Klement geheel en al aan Vrank- köïjfjj*
rijks zyde was ; en 't was te vergeefs , dat hy trachtte hem van Pauscode

party te doen veranderen , en dat hy hem met dit irzicht voor-

floeg , Katharina de Medicis aan den Hertog van Milanen ten

Huwelijk te geeven : maar de Paus, om hem te bevredigen , be-

loofde hem, dat hy indezaak van Hendrik t'eenemaal aan zijn zyde

zou wezen.

Allede poogingen , welken men tot daartoe aangewend had, om foEjJ^jjJ"

dt:ze groote zaak t' eindigen, gantfeh geen vrucht voortbrengende , Bennetaan

deed men drie nieuwe voorftellingen aan de Paus. Door d' eerfte ,

c aus
*

verzocht men hem, den AardtsbiiTchop van Kantelberg , en de geheele

Geeftelijkheid van zijn provincie, tot Rechters te neeraen, en hen

toe te laaten vonnis te vellen, volgens de Canons der Concilie van

Nicea- Doordetwede, aanbood Hendrik, d'uitwyzingvandezaak

te (tellen aan het oordeel van vier Scheidtslieden , op voorwaarde,

dat hy'er den eerfte af zou noemen, 'tzy dat het de BiiTchop van

Londen, ofde Ridder Morus was; dat d' AardtsbiiTchop van Kan-
telberg de vierde zou wezen; en dat de twedeen de derde verkoozen

zouden worden, de een door Katharina, en de ander door de Ko-
ning van Vrankrijk. Inde dardedezer drie voorftellingen , verzocht

de Koning; dat zijn proces in Engeland aangefteld mocht worden-,

en dat, ingeval van appel wegens de Koningin , men zich gedraagen

zou aan drie Scheidtsmannen , welke de een door Klement , de an-

der door Fran^ois , en de darde door Hendrik
,
genoemd worden , en

op een neutraale plaats vergaderen zouden. Maar de Paus verwierp alle

deze nieuwe openingen , ter oorzaak dat ze niet te famen konden gaan
met de fouveraine macht , waar mede hy geloofde bekleed te zijn , en
die hy wilde behouden. De Koning wierd derhalven gedagvaard door
Capifucchi, Deken van de Rota. Karnes protefteerde tegen deze dag-
vaarding, en verklaarde; dat zijn Meefter gantfeh geen recht in Ro*
men verwachten kon, dewijl deze ftad door de Keizerfchen als geblok-

keerd was. Hy voegde 'er by ; dat , zo men voortvoer me t den'Koning
dus kwalijktehandelen, hy toevlucht tot d'Academiën zou neemen;
en eindelijk, dat de proceduren van het Roomfche Kof t' eenemaal

van geene waarde waren, als gedaan tegen een Souverain , en tegen

een vryeK^rk, op de welke de Bilïchppen van Romen geenige wetti-

gemacht hadden.

Dd i 't Par-
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i$3 j. 't Parlement op den 4 February des jaars 1533. weer vergaderd
Houding

zij n d e \ kreeg 't gezag der Paufen een nieuwe krak. De grond van de

ments. Wet, welke men toen maakte, was : („J Dat het Koningrijk van En-

,,
w

f
t

.'

<1,e „geland eent'eenemaalonafhangelijkpfindependent Koningrijk was,

aan het „ en welkers Volkeren een volkomen ligchaam maakten: dat aldus het
Roomfclie tvdeiiiken het seeftelijk aldaar evenzeer onderden Souverain fton-

„ den : dat er in de GeelteliJKheid altijd een groot getal van verlichte

„en verftandige Derfoonengeweeftjhad , en noch was, welke alle de

„ Kerkelijke zasken konden oordeelen , en uitwyzen : dat verfcheide-

.., ne Koningen, als Eduard de I. Eduard de III. Rykaard de II. en Hen-
„drik de IV. de vryheden van d'Engel/che Kerk , gelijk ook de privi-

.jlegiendes Volks, door ftrenge wetten behouden hadden s dat

„niettemin, onaangezien deze wetten, d' ongeregeldheden noch al

„ infwang gingen , vermits hetRoomfche Hofeen ongeloofelijke

,, menigte van procelTen, wegens huwelijken , wegens echtfeheidin-

,,gen , en andere diergelijke zaaken , aan zich trok, en dat het den

„Koning en 't Volk met onkoften uitputtede- zonder te rekenen,

,, hoefwaar het viel getuigen te Romen te brengen, de koften die men
„daar om moeft doen, en de langwyligheden daar men zich in ge-

„ wikkeld vond. Na deze betrachtingen gemaakt te hebben , veror-

,, dende het Parlement : dat in 't toekomende alle de zaaken binnen 't

„ Koningrijk in de gewoonlijke Hoven uitgeweezen zouden wor-

den: dat d'appellen aan het Roomfche Hof, noch de Bullen , en

„de verbiedingen der Paufen , niet genoegen zouden zijn, omd'uit-

,, voering van de vonnifTen der gewoonlijke Rechcers te beletten : dat,

,, indien de Geefrelijken , vreezende de cenfuren van het Roomfche

„ Hof, weigerden zodanig een vonnis in 't werk te (lellen, zy een

„jaar lang in de gevangenis moeten zitten, en daarenboven de boete

„ betaalen zouden , na des Konings believen : datdegeenen, die daar

,,na noch itout genoeg mochten zijn, om ceufuren , oforders van
,, overzetting van zaaken , van Romen te neemen , blootgefteld zou-

,, den zijn voorde ftraffen , begreepen in de wet van ?r&munire , en in

„de wetgemaakt tegen de Provifelieden: eindelijk, dat de byzon-

„ dere zaaken door appel zouden gaan van den Aardtsdiaken , of wel

„van zijn Officiaal, aan de BiiTchopdesBifdoms ; en vandeze, of

,, van zijn CommiiTaris, aan den Aardtsbiflchop van de provincie, of
„aanden Aardtsdeken , die zonder appel zouden oordeelen: en dat

M,dezaaken, inde welken de Koning, ofzijn Navolgers, ecnigdeel

;, zou-
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„zouden bebben, door het Hooger Huis van de Vergadering der i^n
„ Geeftelijkheid zonder eenig appel geoordeeld zouden "worden.

Uit deze wet kan men oordeelen , wat de twe Huizen des Parle-

ments van des Konings huwelijk dachten : maar de Vergadering der

Geestelijkheid verklaarde zich noch opentlijker over dit punt. Niette-

min , eer wy vernaaien wat zy daarover deed , zo laat ons iets zeg-

gen wegens het Hoofd der Geeftelijkheid van Kantelberg. Warham Wttkami

was overleeden in de maand Auguftus des jaars iul en men had aan J
,
ooJ

' A
lcn 2?

hem een goed Canoniir, een groot Minilter van Staat , en een gaauw
Hoveling, verlooren. De Geleerden inzonderheid betreurden hem ,

als een van hun Befchermers. Hy had een nieuwe manier van geleerd-

heid uitgevonden , veel edelder als die der andere Geletterden; heb-

bende zich niet flaafachtiglijk willen binden aan de wyze der School-

geleerden : en zelfs had hy deze weg voor zijn eeuw gebaand. Hy
was ook gantfeh niet flaafachtig van gemoed ; en nooit had hy Volfey

willen flrselen , uit vrees van de waardigheid, daar hy mee bekleed

was, te verongelijken, d' Eenige verwyting, die men hem zou kon-
nen doen, is dat hy de perfoonen, welken hy van Kettery achter-

docht , al te ftrengelijk handelde, en dat hy ten anderen al te lichte-

lijk geloof gaf aan lieden van verkeerde inbeeldingen. Wy zullen 'er

een blijk af zien inde hiftorie vanElizabet Barton, welke men anders

de Maagd van Kent noemde , en welke d'Overzetter vanSanderus

de Maagd van Kautin heet.

De Koning dacht wel om in de ledige ftoel een verftandig en een- l^^j?"*^
wys perfoon te plaatfen; maar hy befloot'ereen man in teftellen , merinzijn

dien 't noch aan wakkerheid , nochaanmoed, ontbrak. Gelijk hy PUatstefle] =

onder de BiiTehoppen geen Prelaat zag , die deze hoedanigheden be-

zat, endie ter zelve tijd de groote voorneemens, welken hy by der

hand had , voort kon zetten , wierp hy uit zijn eigene beweeging
d' oogen op Kranmer , in wien hy een groote vryborftigheid , ftand-

aftigheid
, en voorzichtigheid befpeurde. Deze Do&or was toen-

maals in Duitfchland; alwaar hy, niets minder verwachtende als

d' eerfte waardigheid der Kerk van zijn land te krygen , alleenlijk

arbeidde om de Geleerden over zijns Meeüers zaak te raadpleegen.

Toen hy verftond , waar men hem toe verordende , wendde hy al zij n

vlytaan, om den Koning van gevoelen te doen veranderen; en in

plaats van fpoediglijk te vertrekken, gelijk deze Vorft hem belaftte]

,

tóoghy maarlaDglaam vooit, in de hoop dat Hendriks g?. I eid

Dd 3
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g*j« vcrrlaauwen zou, en dat andere Geeftelijken de ledige plaats bekrui-

pende, iemand van hen de zelve zou krygen. Maar dit beleid deed niet

anders als den Koning een nieuwe trap van achting voor den Doctor

inboezemen, wiens deugd zo verging, dat hy met zedigheid afwees

,

't geen anderen met vervoeringen van blydfchap aangenomen zouden

hebben. En Hendrik, weinig gewoon tot diergelijke weigeringen,

verderkte zich in het befluit van zijn oog op niemand anders te wer-

pen. Zes maanden verliepen 'er aldus, eer Kranmer de waardigheid ,

daar zijn Vorfl: hem mee vereerde , wilde aanvaarden. Hy had'er zich

een zo byzonder denkbeeld afgemaakt, dat deze aanbieding , die aan

anderen zeer aangenaam geweeft zou hebben , hem niet als vrees ver-

oorzaakte. Doch eindelijk ziende, dat zijn wederftand onnut was,

geloofde hy , dat hy voor des Konings orders behoorde te wyken.

In de maand January verzocht men aan Klement de Bullen van

Kranmer. 't Is waar , daar was alreedts een wet , welke verbood dier-

gelijke expeditien aan het Roomfche Hofte verzoeken : maar de Ko-
ning wilde niet t'eenemaalbrecken , als in het uiterft. De Paus vond
zich niet weinig belemmerd. Hy oordeelde lichtelijk, dat een man,
gelijk Kranmer, die het gezag der BilTchoppen van Romen , ten op-

zicht der Difpenfatien, overal beftreeden had , en wiens omme-
gang met Ofiander , en met d' andere Lutheraanen van Duitfchland

,

bekend was , noch meer te vreezen zou zijn , wanneer zich in hem
een groote macht by zulke verdrietige gefteldheden zou voegen. Maar
aan d' andere kant wilde hy de vredebreuk ook niet verhaaften ; in-

voegen dat hy deze Bullen vervaardigde , en 'er maar negen honderd

dukaaten voor betaalen deed, oordeelende 'talstoen nietraadfaam

Annatest'eifchen.

Krar.mers Gelijk'tde laatfte Bullen zijn , die in Engeland zijn gekomen
,

Builen. moet ik 'er iets afzeggen. Daar waren 'er in't geheel elf. d'Eerfte was
wegens de promotie van Kranmer tot het Aardtsbifdom van Kantel-

berg, op de noeming des Konings. Deze Bulle hield aan Hendrik
zelve. Detwede, die aan Kranmer hield, verklaarde hem Aardts-

biiTchop : De darde abfolvecrde hem van allerhande cenfuren : De
vierde hield aan de Suftragaanen : de vijfde aan de Deken, en aan 't

Kapittel van Kantelberg : De zesde aan degeheeleGeeftelijkheid van

deze provincie: de zevende aan het Volk van de zelve Stoel : d'Acht-

fte aan alle de Hoevenaars, die daar van afhingen. AlledezeBullen

waren vanden 21 February 153 3. De negende, die van de volgende

dag



InENGELAND. II. Boek. *y
dag was, gaflaft, dat de nieuwe Aardtsbiflchopgewyd worden , en 15 $3,

deneedzouaflegen , volgens 't Paufelijk Wetboek. Door detienJe,

die van de 2 Maart was , ituurde de Paus het Pallium aan de nieuwe

Prelaat: en door d' elfde, zijnde van de zelve datum, beval hy aan

den AardtsbiiTchop van Jork, en aan de Biilchop van Londen, het

zelve hem om te hangen.

Zodanig waren de lilten , daar d' Apoftolifche Kamer zich afdien-

de , om zich te verryken ; komende nier wel over een met den

aart van haar gepretendeerde cerfte Paus , die noch goud, noch zil-

ver had.

Kranmer wierdgewydopden 1 3 Maart, door deBilTchoppenvan

Linkoln, van Exceter, en vanS. Afaph ; maar 't gefchiedde niet als

na groote fwaarigheden. Hy kon niet befluiten, aan de Paus den eed

te doen, d'*e wy in het Paufelijk Wetboek zien : en, zomenSchry-

rers gelooft , welke ontrent die tijd geleefd hebben , was deze be-

trachting een der krachtigfte redenen , óit hem aandreeven om de

vaardigheid , welke men hem aanbood , te weigeren , Hy geloofde

,

dat veele dingen
,
gebooden door de Roomfchc Seoel, hervormd moe-

ften wezen ; en dat deze eed hem verhinderde zich te kwyten van zijn

plicht jegens God,jegens den Koning, en jegensde Kerk, Dezegroote

iwaarigheid voorgefteld zijnde aan de Canoniften , enaandeCafu- teftane f'bê-

iften. vonden zy 'er een middeling in, meer over een komende met freflfcn.ie

hun grondftellingen , als met Kranmers oprechtheid. Zy waren van hyaande

gevoelen, dat hy een plechtige betuiging moeft doen, dar, met Pausdeed.

den eed aan de Paus af te leggen, hy geenfins begeerde zicht' ont-

flaan van zijn plicht jegens zijn gewiiïe , en jegens den Koning en den

Staat, en dat hy allerhande ciaufulen van dezen eed , welke zouden

mogen ftryden tegen het befluit, 't geen hy toenmaals nam, ver-

zaakte. Hy deed dan z\'\n betuiging te Weftmunfter, in de Kapel van

S. Stephanus, in de handen van eenige Doctors in het GeefteJijk Recht,

en herhaalde de zelve, toen hy den eed volgens het Paufelijk Wet-
boek aflei. Zo dit beleid niet volgens de ftrengfte regelen van d' op-

rechtheid was, men ziet 'er ten minftengeen valsheid of bedrog in.

d' Eerfte zaak , welke hy deed , na de plechtigheid van zijn wying,

was plaats neemen in het Hooger Huis van de Vergadering der

Geeftelijkheid , daar men deze queftien ondervorfchte : 1 . Of, als een

Man zonder kinderen kwam tefterven, 't Godlijk recht niet toe en

iet, hoewel deze Man zijn huwelijk voltrokken had, dat zijn Broe-
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i<;3^. derde Weduwe trouwde , en of de Paus van de verhindering des

'Biet bet bloedts niet difpenferen kon: 2. Of de Prins Arthus zijn huwelijk
Boekjgchec- voltrokken had. d'Eerfte dezer queftien wierd vooreerftin het Laa-
tenBfttan-

ger Huis der Vergadering bepleit. Veertien perfoonen beweerden,

1/j " »" dat zodanise huwelijken door het Godlijk recht verbooden waren.
vcd.cn >int o i f . ,. , ... .

Icvenvan Zeven waren van een ander gevoelen. Een was er, die niet uitdruk-

Kj-anmcr. kelijkover deze ftof fprak: en een ander, die hebben wilde , dat,

hoe wei Leviticus ten dezen opzichte een waare bekrachtiging van het

natuurlijk recht was, de Paus 'er echter af difpenferen kon. Deze

queftie wicrd zeerlange rijd in het Hooger Huis bepleit; dryvende

Stokkefley , BiiTchop van Londen , en F.fcher , BiiTchop van Rochefter,

den een van ja, en den ander van neen. Vervolgens iasmend'uit-

wyzingen der Academiën j waar na, zijnde de Vergadering in dit

Huis zo groot als ze klein in het ander was ,|de huwelijken , daar men
over handelde , door twe honderd en zeventien ftemmen veroordeeld

wierden. Niemand ftelde zich tegen 't gevoelen van alle d' overigen

;

zijnde de medelanders van Katharina buiten tsvyfel vertrokken. Wat
de twede queftie belangt , men wees ze over aan de faculteit van het

Geeftelijk Recht, die vonnis velde voor de voltrekking, dat 's te zeg-

gen, dat de voltrekking gefchied zou zijn; hebbende maar vier of

vyf perfoonen ten hoogften het tegendeel beweerd, 't Hooger Huis

der Geeftélijkheid bekrachtigde vervolgens dit vonnis; zijnde alleen

de Biffchop der Baden en Fonteinen niet van het gevoelen der an-

deren.

Men zal zich mogelijk verwonderen, dat het LaagerHuisvande

Vergadering der Geeftélijkheid maar befraan heeft uit 2
3
perfoonen

,

en dat het Hooger Huis 'er meer als 21 6 heeft gehad. Niettemin is

het een gewiiïe waarheid, welke men niet in twyfel kan trekken :

maar 't valt zeer fwaar , te verklaaren hoe zulks bygekomen mag zijn.

Gelijk een geleerd Ridder , aan wien wy het ligchaam der Concilien

van Engeland zijn verfchuld'gd , noojt gefproken heeft van de wyze

,

op de welke de Geeftélijkheid voor de Reformatie vergaderde; en dat

ten anderen d'opcnbaare Aden hier omtrent t'eenemaal ftilfwygen,

vermoede- kan men zich in deze zaak niet als op giilingen gronden, 'k Geloofdan,

di

k

rG?efti-
g dat net Hooger Huis van de Vergadering der Geeftélijkheid beftond

lijkheiJ uit B iTchoppen , Abten, zo getnyterd alsongemyterd, Priooren,

fimnatfe» Dekens, en Aardtsdiakenen; en dat'er in het Laager Huis niemand

kvam als de Gedeputeerden , of Afgevaardigden , der Geeftelijken

van
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van de laatfte rang. Mijn gifling ten dezen opzichte fleunt op twe 1533
redenen. Vooreer!!:, dat vermoedelijk alle de geenen van de Geefte-

iijkheid, welken de Paus Prelaaten noemde , en die in een algemeen

Conciliejjrecht van zitting hadden , ook recht van zitting hadden in

het Hooger Huis der Geeitclijkheid. Nu zien wy uit de Verzameling

der Concilien, dat niet alleenlijk d' Abten en de Priooien , maarook
de Dekens, en d' Aardtsdiakenen, tot het vierde Concilie van La-
trancn, en tot het Concilie van Vienne, geroepen wierden, d' An-
dere reden , daar ik mijn gifling op veit , is dat volgens alle fchijn de-

ze gewoonte van in twe Huizen te vergaderen , hoewel de Geeftelijk-

heid in d' andere landen maar een ligchaam maakt> een nabootfing

van de zittingen der Parlementen geweeftis. Op deze grond kan men
zeggen, dat die van deGeeftelijkheid, welke door perfoonlijk recht

de Vergadering byweonden , in het Hooger Huis traden ; daar in te-

gendeel bloote Gedeputeerden maar in het Laager plaats hadden. De
Britannifche Oudheden , welken men byna algemeenlijk toefchrijft

aan Mattheus Parker, die toen ter tijd leefde, en federt Aardtsbif-

fchop van Kantelberg gemaakt wierd, hebben my 't verhaal befchikt

van 't geen 'er in de Vergadering, daar wy zo even afgefproken heb-
ben , omging : maar dewylde Boeken van de Vergaderingen der Gee«
{lelijkheid verbrand zijn, kan men'er niets zekers af zeggen, 'k Ge-
loof echter , dat een Auteur van Paikers ftaat in een openbaare en be-

kende zaak geen valsheden op 't papier zou hebben willen Hellen, in-

zonderheid in een tijd dat deze Boeken noch in wezen waren.
De geheele Kerk van Engeland uitgefproken hebbende , dat het

huwelijk van Hendrik met Katharina ongeoorlofd was, fcheelde'er

maar een vonnis aan, 'tgeen het zelve vernietigde. Eer menzover
kwam , deed men een nieuwe pooging by de Koningin ; en men drong Nieuwe

haar krachtiglijk, om haar haar appel te doen herroepen. Menfrelde J^^K^..
haar voor oogen , wat 'er gedaan was j en men toonde haar , datde na .'-..«r appel

gantfche Kerk, uitgezonderd het Roomfche Hof, zich tegen haar ver- ^J™*,
klaard had. Men fprakook vandemorgengaaf, diede Weduwe van

Anhus toekwam , aan baar te betaalen ; en men aanbood haar de
hoedanigheid van Princes van Walles : maar alles tevergeefs. Zyzef,

dat aUeenlijk een vonnis van de Paus bekwaam was om haar van bc-

fluit te doen veranderen.

Anna van Boelan ondertulTchen fwanger zijnde, kon haar huwe-
lijk niet langer verholen blyven. De Koning deed haar derhalven

E e op
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, 5
j, op Paafchavond Koningin van Engeland verklaaren, en op den 7 Sep-

tember gelag zy van Elifabet ; 't welkbewijft , dat Hendrik haar ten

minften in 't begin van December getrouwd had : want alle d' Auteurs,

van wederzijde, komen daar in overeen , dat ze getrouwd was eer ze

fwanger wierd. Wyders, 't Hof had volgens alle fchijn geloofd, dat

een vonnis tegen het eerfte huwelijk onnodig was : 'k kan anders niet

zien, wat ftaatkunde het geweeft zou hebben , een ander huwelijk in

te gaan , eer men dit vernietigd had. En dit beleid doet my gelooven,

dat men in den aanvang had beflooten , 't eerfte huwelijk niet door

uitwijzing van Rechters te doen verbreeken •, maar dat in 't gevolg de

tydingen , welken de Koning van buiten kreeg , hem andere fchik-

kingen deeden ne.emen-, of dat hy, gedenkende aan de raad , die

Klement hem gegeeven had, van eertt een Vrouw te trouwen , en

vervolgens de zaak te doen uitwyzen , deze zyde koos , denkende dat

de Paus, die uit zich zelven niet werken wilde , dit huwelijk , in

plaats van tot het uiterft te komen, zoubeveftigen ; en te meer dewijl

hy het Roomfche Hof in een volmaakt verftand zagmetFraneois,

zijn vriend , en zijn bondgenoot. Maar wat redenen hy ook hebben

mocht om het uitwyzen van zijn zaak te vertraagen , was hy echter

genoodzaakt daar toe te komen: ziet hier , hoe men 'er in te werk
ging. d ' Aardtsbiffchop van Kantelberg fchreef aan hem : dat de

wereld door een diergelijk huwelijk iang genoeg geargerdhad ge>

weeft: dat> wat hem belangde, zijn plicht hem aanmaande om haar

t'eenemaal te verlichten : en dat hy derhalven het verlofverzocht om
de bedieningen van zijn ampt te doen. Hebbende dit verkreegen,

dagvaarde hy den Koning en de Koningin, om op den 20 May te

Dunfbable voor hem te verfchijnen. Men verkoos deze plaats, ter

oorzaak dat ze niet ver van Ampthill gelegen was , daar Katharina zig

onthield ; en dat men zonder met onnutte dagvaardingen veel tijdts te

verliezen, en zonder te vreezen dat de Koningin onweetende mocht
zijn van 't geen'er gefchiedde , het proces metter haaft ten einde

mocht brengen. Kranmer vertrok dan na Dunftable, met de Bif-

[*) IhV fchoppen van Londen, van Winchefter, van de (a) Baden en Fon-
Engelfcb teinen, en van Linkoln, en met verfcheideneGodtsgeleerden , .en

~£u Canoniften. De Koning verfcheen door een Gelaftigde; maar de Ko-
ningin verfcheen niet. Een twede , en een darde dagvaarding gantfeh

geen werking voortgebracht hebbende , wierd deze Vorftin halfterrig

verklaard. Vervolgens examineerde men de getuigeniiTen > dié al-

reedts
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reedts voor de Legaaten gedaan waren. Men bracht te berde de deci- ii$i*

ficn der Academiën, de conclulien der geleerden , de declaraticn

der Geeftelijkhei J van beide de Provinciën , en alle d' andere Hukken

van 't proces. Verfcheidene zittingen toegebracht zijnde , met de

zaak t' ondervorfchen , fprak de AardtsbifTchop op den 2 3 May uit ; VannJi

dat Hendriks huwelijk^ een buwelijl^van daad , maar niet van recht bad mer> door

mveeft- en dat het van''t bcninat van gcenc waarde was. In dit vonnis
J

3CC
,

wclk *7
Ti 1 1 ^ /i »

*
1 1 a 1 1 -rr i

«et hmvebik
itaat een zaak aan te merken (bj; te weeten , dat de Aardtsbillchop van Hendrik

daar genoemd word Legaat van de Heilige Stoel : 't zy dat deze ty tel
J£

Kathar
j-

den Primaat toegeëigend wierd, ofdat men ze in het vonnis ftelde, om tigt.

te meer krachts aan het zelve te geeven. Na vyf dagen beveiligde (b)Zice

Kranmer Hendriks Huwelijk met Anna van Boelan ; maar in algemee- fjct OHgi-

ne termen, en zonder te fpreeken van deredenen dezes twede vonnis, d,//"/
,

De nieuwe Koningin wierd op den 1 Juny gekroond. vanCotton,
Aldus eindigde dit vermaard proces, 't geen in zijn geboorte, en Othon.

in zijn gevolg, de gevoelens van Europa verdeeld had, en in zijn be- C. 10,

fluit noch ftrydige oordeelen deed vellen. d'Eenen zeiden; dat 'er in Gevoelens

het beleid des Konings niets en was , 't welk niet over een kwame met de perfoocén

de Canons, en met de gerechtigheid ; dat, zo d' onfeilbaarheid des hierover.

Paus wettiglijk in twyfel was getrokken, De Koning, in het afzijn

van een algemeen Concilie , zijn zaak niet krachtiger onderfteund kon
zien, als ze was; en dat, dewyl verfcheidene Academiën, een
groot getal; van Godtsgeleerden , en van Canoniften, endegeheele
Geefïelijkheid van zijn Koningrijk, op zijn zyde hadden geweeft,

niets hem behoorde t'ontrullen. Anderen beleeden; dat d'Echtfchei-

ding rechtmaatig was: maar zy vonden, dat een andere Vrouw te

trouwen , (taande als noch het eerfte huwelijk , een laakenswaardige

zaak was; dat geenige wet toeliet, dat zodanig een band zonder een

vonnis verbroken wierd ; dat Hendrik zelfs daar in handelde tegen de
krachtigfte reden , waar op hy zijn vervolgingen gegrond had, wel-
ke was't recht van de fucceflie t' ontwarren ; dat, in de plaats van
het t' ontwarren , hy het t'eenemaal twyfelachtig maakte, dewijl

zijn twede huwelijk, ingegaan eer het ander verbroken was, be-

fwaarlijk geldig kon zijn.

Doch men aatwoorade daarop; dat, dewyl d' Uitleggers van de

gevoelens der Kerk 't eerfte huwelijk veroordeeld , en van geene waar-
de verklaard hadden, van het oogenblik afdat het gemaakt had ge-

weeiï, een vonnis onnodig was; en dat hetzelve volgens uitwy zing

E e 2 van
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1533. van Rechters vernietigen, maar een bloote formaliteit was, die niets

en deed tot de wezendlijkheid van de zaak. Akemaal beflooten zy
echter , dat het beter ge weeft zou hebben gantfch geen vonnis te vel-

len , als[het zo laat te doen. Anderen vonden 't kwaad , datKranmer
in deze zaak Rechter geweefthad, hy die zich zo opentlijk voor den
Koning had verklaard. Maar men bracht daar op te berde ; dat, ais

een man van ftaat veranderde , het geen , 't welk hy onder een andere
caracter had gedaan , hem niet nadeelig kon wezen ; dat Rechters in

de gewoonlijke loop van 't gerecht vonnis over zaaken vellen, over

de welken men van te vooren met hen te raad gegaan heefs als Advo-
kaaten j en dat de Paufen nooit verantwoordelijk zijn wegens de ge-

voelens , die zy gehad hebben in de ftaat van Godtsgeleerden , of Ca*
noniften; eindelijk, dat Kranmer maar na rechten uitgefproken had,

't geen het ligchaam der Geeftelijkheid had geweezen. De geenen , die

eenige overdenkingen op het beleid van Klement maakten, konden
zich niet genoeg verwonderen, dat dezen Paus , die krachtige rede-

nen had om de Difpenfatie van julius de II. te herroepen , echter zulks

niet doen en wilde, en dathy zich daar door in 't gevaar ftelde van

een geheel groot Koningrijk te verliezen. Maar men ontdekte lichte-

lijk d'oorzaaken van dit beleid , wanneer men deze Paus aanmerkte als

eengaauwenftaatkundige; geleid door zijn eigene belangen; om-
ringd door de benden van een machtig Vorft; beflooten hebbende

gantfch geen vat aan deLutheraanen te geeven ; kennende den aart

van deze zaak niet; en zich daar wegens verlaatendeopperfoonen 3

vaatdig om 'er hun byzonder voordeel uit te trekken. Wat Katharina

belangt , men ontfchuldigde haar in haar poogingen , om de ftaat van

eens Konings Gemalin te behouden; maar men kon niet dulden,dat zy

de voltrekking van haar huwelijk met Arthus loogchende. Een ieder

verwonderde zich over de voorzichtigheid van Anna van Boelan 9 die

onnozele gunften, en een wyze ingetogenheid , zo wel had weeten

te temperen , dat zy, zonder met Hendrik in een wraakelijke ge-

meenzaamheid te leeven , hem echter altijd meer en meer ontftee-

kenhad. En 't kwam haar wel , dat zy zich zo wel had ingebonden
;

want de Koning, wiens kiesheid indiergelike zaaken boven maaten

groot was , vattede een zeer hoog gevoelen van haar deugd op. Ein-

delijk , al de wereld eenige maanden na haar trouwdag weetende dat

zy fwanger was, aanmerkte men deze fwangerheid als een teken van

haar eerbaarheid , en ter zelve tijd als een zegen des Hemels. De Re-

for-



In ENGELAND. //. Boek. 221

formateurs hadden ook een grooteblijdfchapover haar opden Troon i>3J.

te zien klimmen. Zy wiften altemaal, dat zy hen gunftig was ; enzy

hoopten, dat zy heneenige ruft zou bezorgen. De geenen in tegen-

deel, welke het met de heerfchende Religie hielden, waren zeer wei-

nig voldaan over deze verandering; en verfcheideneGeeftelijken, in-

zonderheid de Monniken, decden'tin hun redenvoeringen , en in

hun prodikatien, genoegfaam blijken.

De Koning zich'er niet veel mee bekreunende, wat het Volk van zijn .
HendnJc

111 j 1 n 1* 1 1 1 1 • • «uurtGe-
beleid oordeelde,, dacht alleenlijkom hetzelve te rechtvaardigen in zanten aan

den geeft van zijns gelijken. Hy ftuurJe Gezanten aan alle de Vorften «k Vorften

van Europa, om hen de tyding van zijn Echtfcheiding te brengen , omhenzija'

en 'er hen de rechtvaardigheid af te doen zien. Hy belaftte ook My- |5™*bekend
lord Monjoye ; zich by Katharina te vervoegen ^ haar bekend te tcmaaken.

maaken , hoe de zaaken zich toegedraagen hadden ; haar te zeggen ,

dat ze niet meer als PrincesDouairiere was; in't eerft de zoetheid te

gebruiken, om haar verwytingen , en haar klachten, tefmooren;

'er eindelijk dreigementen onder te mengen , indien zy de geldigheid

vanhaar huwelijk noch al hardnekkiglijk beweerde; en haar te ver-

daan te geeven , dat haar beleid het lot van haar Dochter zou regelen,

welke , zo de Koning niet voldaan en was , onterfd zou worden.

De bedroefde Koningin antwoordde; dat zy noch zich verdoemen Hoe Ka-

wilde, met tegen haar gewitte te doen, noch een zogrootefchande dwrina zich

dulden; en dat, wat men ook doen mocht, zy Hendriks Gemalin fokdraagtS

was, enaltijd wezen zou. Monjoye ftelde zijn gantfche ommegang Ziet de

met haar op't papier , en liet het haar vervolgens leezen; maar zy dcBiblio-

nam een pen, enftfeepcedenaam vanPrinces, welke hy in de plaats theekjoan

van die van Koningin zettede, overal door. Sedert die tijd nam zy C°um 0t ~

niemand in haar dienft , die fwaarigheid maakte om haar volgens
m

' '

IO*

haar eerfte ftaat te handelen; en nouit kon Hendrik, met alle zijn

dreigementen en geweld, d' Officiers van deze Vorftin beletten haar

de naam van Koningin te geeven. Men vond ook; dat hy die groot-

moedigheid , welke in alle zijn andere daaden uitfehuterde , daar door

verkortte; dat hy de ftrafheid al te ver voortduwde ; en dat , heb-

bende Katharina de fouveraine waardigheid benomen , hy 'er haar ten

minften het fchijnfel afkon laaten.

Ondertuiïchen
, gelijk de Paus bemerkte, dat het verbond van

Engeland en Vrankrijk Hendriks voorneemens en handelingen ver-

lichtte, vreefdehy, dat deze twe Vorften te famen mochten arbei-

Ec 3 den,
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1^33. den , orn de macht der Paufen te vernietigen 5 en zeker, 'tbefluit was
De Paus 'er a \ afgenomen. Om deze flag af te weeren, verhaaftte hy zijn

voegt zich o
. j l 1 J

byvranknjk. verdrag met Franeois , en vergunde hem zo veel vermogen opdege-

heele Geeftelijkheid van Vrankrijk , dat deze Vorft , met een Patriarch

te maaken , niet meer gehad zou hebben. Daarenboven ftelde hy hem
een byeenkomfts voor, in deftad Marfelje. Hier na dacht de Koning

van Vrankrijk niet meer om te volbrengen 't geen hy met Hendrik ont-

worpen had. Hy beloofde hem aljeenlijk, dat hy den Paus zou be-

letten de Kerkelijke cenfuren tegen hem te gebruiken , en dat hy trach-

ten zou hem te bevredigen.

Maar als detyding zich verbreidde , dat Katharina verftooten, en

Anna van Boelan in haar plaats was , ftond al de wereld in een groote

verbaafdheid. De Keizer ontfing zeer koel, 't geen tot Hendriks ver-

dediging te berde gebracht wierd, en zei, dat hy zien zou wat hem
te doen ftond. Dit antwoord wierd aangemerkt als een verklaaring

van oorlog. De Koningvan Vrankrijk beminde Hendrik; maarhy
hadbeflooten zich aan de Paus te houden. Ten anderen, hoewel
Karel in 't eerft de famenkomft van de Paus en de Koning Franeois

niet goed gevonden had, hadhy afgelaaten zich 'er tegen te ftellen,

zo haaft als hy had voorzien , dat ze een koelheid tuflehen Engeland

en Vrankrijk te weeg zou brengen.

Men verftond toen ter tijd te Romen, niet alleenlijk dat Hendrik

Katharina verftooten , en Anna van Boelan getrouwd had • maar ook
dat d'Engelfchen verfcheidene traktaaten , tegen de macht der Paufen,

do
2™ s

en
in 't licht gaven. Hier op perften alle de Kardinaalen van de Keizerlij-

in Engeland ke factie Klement, om een uitfluitend vonnis te geeven , in faveur
gedaan was.

van Katharina , en de wapenen der Kerk op te vatten, om den Koning

van Engeland te ftrafFen. Maar anderen 1 bezadigder ars die , zeiden

,

dat het Koningrijk van Engeland verdiende niet met verhaafting ver-

laat en te worden. Men koos dan een middelweg, welke was, dat

men vonnis velde tegen d' aanmaatigingen des Aardtsbiflchops van

Kantelberg, die een zaak, welke te Romen was betrokken , had
durven uitwyzen: men vernietigde 't geen hy gedaan had; men ver-

klaarde , dat de Koning zelve den ban had verdiend : dat men hem
noch tijd gaftot in September , omzichte bekeeren : en dat men als

dan, indien hy de zaaken niet in de zelve ftaat als voorheen herfteld

had, tegen hem procederen zou. Dit vonnis wierd te Duinkerken
aangeplakt

Ter-
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Terwyl het werk aldus ftond, uuurJe Hendrik, die beilootcnhad i^ll-

'er mee voort te vaaren , een Heerlijk Gezantfchap aan de Koning van

Vrankrijk, om hem te verzoeken , niet naMarfelje te gaan, en het

huweli]k des Hertogs van Orlcans met de Nicht van de Paus niet te

voltrekken, eer de Paus hem voldoening had gegeeven. MaarFran-

cois zijn eer was in beide deze zaaken gewikkeld : weshalven hy zich

vernoegde met te betuigen ; dat het geen , 't welk men tegen Hendrik

kwam te doen , hemzogeioeliglijkzou treffen, alsof men hém zelve

aantaitte ; en dat hy met alle yver zou arbeiden , om hem met den

Paus te bevredigen. Op zijn verzoek duurde Hendrik ook twe Gezan-

ten naMarfelje, Gardiner en den Ridder Brian. De PrincesElizabet , Geboorte

die naderhand Koningin van Engeland wierd , kwam ter wereld op vanEHzabe%

den 7 September , en d' Aardtsbiiïchop van Kantelberg hield haar

ten doop. Kort daar na maakte de Koning haar Princes van Walles ;

hoewel men hem vertoonde , dat ze maar prefomptive erfgenaam van

de Kroon was, en dat hy een Zoon kon krygen : maar gelijk Maria

de zelve tytel had gevoerd, wilde hy, dat Elizabet 'er ook mee ver-

eerd wierd.

De famen komft van de Paus en de Koningvan Vrankrijk had de Samen-
-

werking, welke dezen Opperbiflchop zich 'er af beloofd had. 't Hu- p°™sende
e

weiijk van den Hertog van OrleansenKatharinadeMedicis wierd in Koningvan

de zelve beflooten. Klement gaf zijn Nicht tot eenbruidfehat hon- Marfdje!
10'

derd duizend rijksdaalders, mitsgaders zijn pretentien op Milanen , Inde

Reggio, Piza, Livorno, Parma, enPlacenza, en op het Hertog- maa»^

domvan Urbin. Hy beweerde, dat alle deze plaatfen aan de Kerke-

lijke Staat behoorden^ en het Hertogdom van Urbin aan de Med cis

:

maar de Koning van^v.nkrijk moeftzelve'met het fwaard de nieuwe

rechten van zijn Zocir» doen ftant gry pen.

Wat Hendrik belangt, zijn zaak wierd aan 't Confiftorie gewee- De Pau*

zen. Echter was 'er een heimelijk verdrae tulïchen Klement en Fran-
bc!o

.

otI- vor-

1 j 1 n nis in tavenje

cois -, dat, zo de Koning van Engeland anders weer in zijn eerlte on- vanHendrik,

derdaanigheid voor de Paufen treden, en d' uitwyzing van zijn zaak

aan het Roomfche Hofwilde (lellen, men hem voldoening zou gee-

ven; dat het Conliftorie dezaakoordeelen , en de Paus de Kardinaa-

len van de Keizerlijke factie 'er buiten zou {luiten. Men zal wel haaft

zien, waar ik dit opgrond.

Bonner, dien de Koning ook op de famenkomft van Marfelje ge-

zonden had, verdaan hebbende het vonnis, 't geen men te Romen
te-
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1532 tegen hem had uitgefproken , bracht aan de Paus 't appel van deze
Ziet bet Vorft:, in'teerfte wettiglijk beroepen zijnde algemeen Concilie. De

Bojk.1 gt- Paus, hoezeer ookover dit bsdryfvergramd, zei, dathy 'er methet

Fuidisfervi Heilige Coilegie over fpreeken zou: en vervolgens antwoordde hy ;

iofiddifub- dat het appel niet geldig was; dat hv't verwierp: en dat ten anderen de
dito reipon- l 1 r* •!• l 11 n j
u0%

r macht van een algemeen Concilie te beroepen aan hem alleen Itond.

d' AardtsbifTchop van Kantelberg , vreezende dat men hem een

proces te Romen mocht maaken , appelleerde infgelijks aan het Con-
cilie. Bonner bracht dit twede appel aan Klement, en vermengde in

zijn redenen zo veel vervoerdheidts en dreigementen, dat de Paus,

fchuimende van gramfchap, niet minderen fprak als van hem in een
ketel met gefmolten lood tefmyten, of hem levendig te doen ver-

branden. De Engelfchman, hierdoor verfchrikt, koos de vlucht.

De famenkomft eindigde tot vernoeging des Paus en desKonings
van Vrankrijk. Een vafteeenigheidwierd onder hen opgerecht: de

Hertog van Orleans trouwde KatharinadeMedicis; en eenige Hi-
z,Jf ftoriefchyvers zeggen ons, met uitdrukkelijkheid, dat dit huwelijk

d'eerfle nacht voltrokken wierd. Aldus dryvendegeenen , welke

willen, dat de Prins Arthus , hoewel vyftien jaarenen een halfoud,
zijn huwelijk niet heeft konnen voltrekken, dat de jonge Hertog

van Orleans echter het zijne ter ouderdom van veertien jaarenen ne-

gen maanden voltrok,

ïrancois Francois weder in zijn Staaten gekeerd zijnde , ftuurde de Bif-

d^Hendrik ĉnoP van Parys na Londen; en die gefchiedde vermoedelijk op eeni-

zichaande ge voorftellingen
, gedaan te Marfelje. Hendrik aanvaardde eindelijk

derwerpea. ^e Party van zijn zaak ter uitwyzing der Kardinaalen te ftellen , mits

dat die van de Keizerlijke fa&ie buiten het Confiftorie geflooten wier-

den. iZo men acht geeft , hoedanig de aart wan deze Vorft: was ,

zal men zich zeer befwaarlijk konnen wys maaken , dat hy, hebbende

de zaaken zo ver gebracht, eenfllags van gedachte veranderd zy,

zonder verzekeringen van voldoening te hebben. En van d' andere

kant , zou de BhTchop van Parys , in 't hert van de winter , een reis van

Engeland na Romen hebben ondernomen, indien hy niet geweeten

had, hoedanig in deze gelegenthèiddegefteldheden des Paus waren?

Daarenboven wilde Hendrik zich zo ver niet vernederen , dat hy een

fchriftelijke onderwerping overzond, zo lang als hy geen gewifte ge-

tuigeniflen van Klements 'oprechtheid had. En om voorders ten vol-

len te toonen, dat de Paus, ten dezen opzichte, met Francois in

eenige
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eenige foorc van verbintenis was, hebben wy hier maar te vernaaien 1533.

't geen d' Aardtsbifïchop van Jork , en de Biilchop van Durham ,

op zekere dag tegen Katharina zeiden. Zy hadden zich by haar ver-

voegd , om een laatfte pooging op haar geeft te doen ; maar ziende

,

dat hun redenen geen werking voortbrachten, vertoonden zy haar,

dat de Paus beloofd had , Hendriks huwelijk te brceken, indien deze

Vorft hem een Gelaftigde zond , om zijn zaak, die, volgens Klement

zelve, goed was, te verweeren.

De voorftellingen des BiiTchops van Parijs wierden van den Paus
,
h
DeBi '~

aangenomen. Hy gafzijn woord, dat , zo Hendrik de zelven teken- Parijtin de.

de , en een Gelaftigde te Romen zond , hy Rechters zou afvaardigen, " "'k ge-

om het proces in de ftad Kamerik aan te Hellen , en vervolgens vonnis we i vanden

voor dezen Vorfl: geeven. Terftond trok 'er een Afgevaardigde na Paus0« t^n-

Engeland , met deze tyding; en men fteldehemeen dag tot zijn we-

derkomt!: te Romen. Ziet daar een groote wond byna geneezen : Hijlor.

Francois vermag alles aan het Roomfche Hof : De Paus heeft te Mar- van'iConc.

felje de Kardinaalshoed aan vier Franfchen gegeeven , welke gevoegd ytnTwntc

bydezes, diealreedtsin't Confiftorie waren, tien (temmen maaken: „ ,

'

Hendrik kan de Schepfelen des Paus voor hem hebben , zonder te re-

kenen de veile, enonverfchillende (temmen : Alles belooft hem een

gelukkig befluit van zijn zaak. Maar wat zijn de heimelijke wegen van D" Ke]-

de Voorzienigheid wonderlijk! God, die groote dingen uit deze vre- ftander*ftoo-

debreuk moeit trekken , wilde de zelve niet voorkomen. Degeenen. ten dn wcrk
j- . n 1 1 i-ii . n .

omver.
die 't meelt gehouden waren die re beletten , waren d'eerlten in ze te

verhaaften. De Keizer vreefde niets zo zeer , als Hendrik , Klement,
en Francois, ineen volmaakt verftand te zien; en vindende, dat de
eerfte dezer Vorften zich met den Paus niet vergelijken kon , zonderin
des zelfs belangen te treden , en zonder krachtiger als ooit aan de

Koning van Vrankrijk gehecht te zijn, dacht hy niet als om hen te

verdeden. Ten anderen oordeelde zijn factie in httConfiftoriehet
zeer kwaad, dat men met haar begon de gewoonte in te voeren van
een geheeleNatieuit te (luiten.

De beftemde tyd tot de wederkomft van den Afgevaardigde aldus

verftreeken zijnde, perften de Kardinaalen van defefadie den Paus

,

om vonnis te vellen, en den ban te doen afkondigen. DewyzeBil-
fchop van Parijs voerde hen tegemoet , dat, dewijl Hendrik zes ge-

hecle jaaren na het uitwyzen van zijn zaak gewacht had, men zijn

Afgevaardigde, dien honderd toevallen konden ophouden, ineen

Ff tijd
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1533. tijd gelijk die, en daar men zeen moeftovervaaren , wel zes dagen

kon wachten. Maard'anderen antwoordden daarop, dat dit een van

Hendriks gewoonlijke uitvluchten was, die ondertuiTchen met den

Paus lachte, en eerfchendende boekjestegen hem deed uitftrooyen.

De galachtige Paus raakte gaande op deze woorden , en luifterde niet

na de voorzichtigheid, die men zo dikwils in hem bemerkt had. De
Kardinaalen vergaderd zijnde , wierd het geen, 't welk in alle andere

tijd een zaak van drie audientien geweeft zou hebben , in een eenige

afgedaan, 't Huwelijk van Hendrik en Katharina wierd goed en geldig

verklaard, en aan deze Vorft belaft, haar wee: tot zijn Gemalin aan

te neemen , op ftrafvan zich alle de cenfuren der Kerk op den hals te

laaden.

Twe dagen daar na zag men den Afgevaardigde te Romen komen ,

met Hendriks onderwerping , en eenige brieven des Konings van

Vrankrijk , die den Paus verzocht, de zelve aan te neemen. De be-

zadigde, en d'onzydige Kardinaalen, onder anderen Farnefius , die

naderhand tot het Paufdom verheven wierd, onder de naam van

Paulus de III, gingen den Paus terftond verzoeken , dat de zaak weer

aan de {temmen gefteld mocht worden. Klement toonde 'er zich niet

onwillig toe; maar de tegenkanting van des Keizers Medeftanders

was noch krachtiger als voorheen , vermits zy alstoen , wat het ook
koften mocht, een verdrag, 't geen in een oogenblik gemaakt ftond

Zydoen teworden, verbreeken wilden, 't Vonnis wierd dan beveftigd ,• en
vonnis te»en

, ,
. T _ . . . . . °_

den Koning men beval aan de Keizer de zorg van het te doen uitvoeren. Eenige
veilen»

rij cd daar na ontmoette de Ridder Karnes, dien Hendrik, vol van

hoop , na Romen ftuurde , op zijn weg den Biflchop van Parijs , wel-

ke van daar wederkeerde , met de droevige tyding van het kwaad ge-

volg 't geen zijn onderhandeling had gehad.

Hendrik, vertoornd over zich defpeelpopvan hetRoomfcheHof
te zien, en zeer moeyelijk over 't geen hy gedaan had, hield geen

De Koning maat in zijn gramfchap. Hy beflootdan, met de Roomfche Stoel te
ïnhetbefluit breeken : en hy had zich daar alreedts toebereid, hebbende in het
van de macht •>

f . ,.„,
der Panfen Parlement

,
gehouden feaert den 1 5 January tot aan de laatfte dag van

«•t^rfhaffen.
Maart

•> de geheele gefteldheid van de geeftelijke regering zijner Staa-

ren doen veranderen. Hy wift wel, dat een felle oorlog de weg tot

een goede vrede is. Maar eer wy van deze verandering fpreeken, zo

laat ons iets zeggen van de redenen , opde welken men die grondde,

'tWas drie of vier jaaren geleeden , dat men in Engeland begon te

dif-
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difputeren wegens de macht des Paus, en'er degrond aftondervor- 1533.

fchen; maar men ging hier niet in te werk als by trappen , waarvan

d'eene een byna noodzaakelijk gevolg van d'andere was. 't Eerfte ge- De recht-

11 j 1 »" n l maatigheid
deelte van deze macht, t geen men aantaltte, was het vermogen van van d

*
ze

wegens het godlijk recht te difpenferen. Vervolgens wilde men wee- macht der

ten , wat gezag de'Paufen in Engeland hadden ; en hier na ver- twyfei ge-

volgde men de Geeftelijkheid , uit kracht van de wet Prtmumre. trokken.

d'Eerfte tree, welke men na die deed , was datmendefchattingen

van 't RoomfcheHof, inzonderheid d' Annates, examineerde, en

veroordeelde. Deze fchattingen veroordeeld zijnde , moeft men
noodzaakelijk d'appellenaan de Paus verbieden. De macht van de

Roomfche Stoel aldus van alle kanten verwaggeld zijnde , zocht men
'erde oprechting, end'oorfpronkaf. Een geheel jaar verliep 'er in

openbaare difpuiten over deze materie , zo in de Vergadering der

Geeftelijkheid, als in 't Parlement. Dezegroote Rechtbank maakte Zicthn
geen wetten, ten dien opzichte, als na lange overweegingen • en wy Boek_ge-

zullen zo terftond zien , om welke redenen zy de macht van het naavid

Roomfche Hof in het geheele Koningrijk van Engeland affchafte. t^^IT
Men gaf in die tijd verfcheidenegefchriften uit, welke deze redenen

behehden , en onder anderen een Engelfch Boek, 't geen tot ty tel

voerde , Noodzakelijke befliermgen raakjnde d' onderwyzjng der

Chrtjienen. De Geeftelijkheid keurde het goed ; endeKoningftond
toe, dat men het drukte. Men noemde dit Traktaat, het Boek der

BilTchoppen. Vervolgens kwam 'er een Latijnfch Traktaat in't licht,

't geen men het Boek des Konings noemde , en waar van de ty tel was

,

Verhandelingen van het onder[cheid , 'tgeen 'erts tujfchen de Koninglijkjt

en de Geejfelijke macht. Gardiner maakte een Werk, 't geen hy noem-
de , van de waaregehoorzaamheid , waar aan Bonner een voorreden
over dit onderwerp voegde. Stokefly, BiiTchop van Londen, en

Tonftal,Biflchop vanDurham, fchreevenaanReinoldusPolus, na-

derhand Kardinaal , een lange Brief, tot des Konings verdediging.

Uit deze Traktaaten , uit eenige Sermoenen , en uit verfcheidene an-

dere Stukken van die zelve tyd, heb ik getrokken deredenen, welke
het Parlement aandreeven om de macht der Paufenaf tefchafFen , en
den Koning voor Opperhoofd in de geeftelijke zaaken t'erkennen.

Men zcidanopheteerftepunt
: (,,) Dat de macht der Paufengeeni-

„ ge grond in de Heilige Schrift had : dar Jufus Chriftus alle d' Apofte-

„leuineen volkomene gelijkheid had gefteld, beveelendehen, zon-

Ff z „der
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,,,, „ der onderfcheid , 't beleid der Kerk : dat hy uitdrukkelijk verklaard

„heeft, dat zy geen meefter onder hen moeften hebben : dat S Paulus

3, zelve zich in vergelijking (telt met de geenen , welke d' eerften zou-

,, den hebben konnen wezen, als S. Petrus, S. Jacobus, enS.Jo-

,, hannes, en dat , zohaaft als hy oordeelde, datS. Petrus verdien-

„ de btftaft te worden, hy hem in 't aanzicht wederftond. Men voeg-

„ de 'er by : dat , als S. Petrus al eenig voorrecht had gehad , dit voor-

„ recht perfomlijk zijnde, de Roomfche Kerk daar niet meer rechts

„toe gehad zou hebben , als de Kerk van Antiochien : dat , zo
,,eenige Stoel meer gezags had als- d' anderen , het die van Jeruzalem

„ moeftwezen , welke , om zo te fpreeken , door de de dood van

„ Jefus Chriftus geheiligd was, en van waar het Geloof zich door
„de gantfche wereld verfpreid had : dat deze laatfte Kerk waarlijk

„ een Moederkerk had geweeft : dat S. Paulus haar deze tytel

„geeft : en wyders , dat, als de Schriftuur van Romen fpreekt
,

„het onder de naam van Babiion is , volgens Tertullianus , en S.

j, Hieronymus.

„Vervolgens antwoordde men op detexten , op de welken het

,, Roomfche Hof haar Rechten veft. d'Eerfte is die : G'y xJjt Petrm ,

9> en op dez.e Petra z^dikmijnGemeintc bouwen. Maar men zei, zode-

„ ze woorden iets bewcezen , dat ze al te veel beweezen ; dewyl daar

„uit zou volgen, dat de Kerk gebouwd zou zijn op S. Petrus, zijnde

„ hy genomen als een byzonder perfoon , en dat de Paufen van gely-

„ken 3 als byzondere perfoonen , de grond van de Kerk zouden we-

ezen. Men toonde hier na, datS. Ambrofius, S.Hieronymus, en

„S. Augurtinns, daar een gantfeh ander gevoelen afhadden , en dat

„zy geloofden, dat men door deze Petra de belydenis des Apoftels

„ verftaan moed. Men voegde 'er by , dat, volgens eenige andere

„ Oudvaders , deze Petra Jefus Chriftus zelve was , d' eenige waar-

„ achrige grond der Kerk ; hoewel d' Apoftelen in een andere zin ook

„ deze hoedanigheid van grond hadden. 2. Wat belangt eenandere

,, text , z.egt bet tot de Gemeinte : men antwoordde ; dat het eer te-

„ gen den Paus deed, en voor een algemeen Concilie, als voor de

„ Roomfche Stoel ; immers dat dit het gevoelen was van Gerfonius

,

„en van .flsneas Sylvius, naderhand Paus Pius de II, $. Gelijk de

„Paufen hun gezag noch verten op de macht van te binden en t'ont-

„ binden , en op delaft, welke Jefus Chrirtus aan S. Petrus gaf, van

„ zijn fchaapen te weiden, toonde men, uit S. Chryfoftomus, uitS.

» Au-
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,, Auguftinus, en uit byna alle d'Oudvaders , dar deze machtaan 1533.

„ alle d'Apoftclen gegeeven was ge weeft , in de perfoon van S. Petrus.

,, Men zei op deze anJere woorden ,gefproken tot den zclven Apoftel,

„ '^h eb voor tt gebeden , opdat uw geloove niet op en boude , dat zeeën

,, belofte hebben geweeft, dieop niemand als S. Petrus zag, en d'aan-

„ (taande val van dezen Apoftel betekende. Zy aanmerkten ook, en

„ beweezen 't met de woorden van S. Paulus ; dat in den beginne ie.

,,der Apoftel zich binnen zijn paaien hielJ , en dat niemand in zijner

,, Medebroederen ampt trad 9 dat S. Petrus de zorg had wegens de za-

ligheid der geener, die onder de befnydenis leefien ; en dat de

„Heidenen eigentlijk onder S. Paulus behoorden ,• dat ten anderen

„deze iaatfte Apoftel overal genoegfaam doet blyken, dat hy zich

„ met S Petrus gelijk achtte,

„ Dit vaftgefteld zijnde, brachten zy te berde; dat d' Overleve-

„ ring der Kerk hen al zo gunftig was als de Schriftuur ; dat S. Cy pri-

,,anus zich tegen d'appellen aan de Roomfche Stoel verklaard had
;

,, dat hy de decifie van de Paus Stephanus, raakende degewoonte

,, van de Ketters op nieuws te doopen, niet had willen gehoorzaamerr;

„dat hy zelfs in uitdrukkelijke termen zegt : dat alle d' sslpoftelen ge.

„ lijk. gemaakt waren geweejl ; dat by gevolg de
r
Biffchoppen , hun Na-

„ volgers , in een volkpmene gelijkheid van macht moeflen leeven \ en

,,d>itd' Order der Bijfchoppen maar een ligchaam maakte , waarvan

,, alle de leden de z.elve rechten hadden.

,, En gelijk 'er in dezen Oudvader eenige plaatfen zijn , die d'eenig-

,, heid der andere Kerken met de Roomfche Kerk aanbeveelen , toon-

„de men , datze 't gezag van deze Kerk over d' andere Stoelen geen-

„fins vaft ftellen ; en zulks door de redenen, die S. Cyprianus bewoo-

„ gen hadden om deze eenigheid aan te beveelen : dat de Roomfche

j, Kerk alstoen rerfcheurd zijnde door een zeer groote fcheuring , ter

,, oorzaak dat Novitianus in deze Stoel was gefloopen , hoeweleen

„ ander Biftchop alreedts wettiglijk in de zelve gcinftalleerd was , ver-

,, maant Cyprianus dledegeloovigen tot d'eendracht : wydersdat,

„ als hy aan de BifTchoppen van die Stoel fchreef, hy hen als zijns ge-

,, lijken handelde, en hen niet meergaf als ie tytels <an Medemak-
„kers, M.degenooten in de Biiïchopljke Waardigheid, en B. oe-

vers. Men voegde hier by : dat, zoeenige Oud^ adersvan S. Pie-

„ ter* Stoel fpr^eken , men daar niet anders door verllaan moeft , als

„ de prediking des Euangeiiums
j

gelijk men door de Stodvan Moff-s

Ff
3 „ver*-
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ï S 3 3- >> verbaan moet de verkondiging der Wet, volgens't gevoelen des

JSüu',
AU " » Heiligen BiflTchops van (a) Hippo.

„Men zei vervolgens: dat, al (telde men zelfs voor vaft , datS.

„Petrus te Romen zijn Stoei had gehad , deze refidentie den Paufen

„met bynaeven zo veel rechts d'opperhooghciJ gaf, ais de Spanjaar-

den t'eeniger tyd zouden hebben om het Keizerrijk t' eifchen, ter

„oorzaak dat Karel de Vyfde, een hunner Koningen, Keizer had

„geweeft. En belangende 'c geen by gebracht was, datten tydevan

,, de bekeering des Grooten Konftantyns de Roomfche Stoel voor

„ d' eerfte des wereldts erkend wferd; men antwoordde, dat, des

,, niettegenftaande , 't Concilie van N'icea verklaard had , dat de Pa-

triarchen van Alexandrien, en van Antiochien, de zelve macht in

„deStaaten van hun onderhoorigheid hadden , als de BiiTchop van

,, Romen in d'uitftrekking van zijn Bifdom. Men bekende wel, ten

„ dezen opzichte , dat , toen de Kettery van Arrius de geheele Oofter-

,, fche Kerk befmet had , de rechtzinnige Bifïchoppen , die zich onder-

„ drukt vonden , en die aan d'andere kant de Kerk van 't Weften zich

„ zagen verdedigen tegen de zelve befmetting , dikwils aan de Room-
„ fche Stoel appelleerden , en de zelve zo hoog verheften als zy kon-

den; gelijk het genoegfaam natuurlijk is , in 't pryzen dergeener ,

,, welker byftand men van noden heeft , de paaien te buiten te gaan :

„maar men antwoordde; dat het twede algemeen Concilie , niet

„willende dat dit beleid tot een voorbeeld zouftrekken, verklaar-

„ de , dat ieder Provincie door haar eigen Synode beftierd zou wor-

„ den ; dat de befchuldigde Bifïchoppen door d'andere Bifïchoppen

„ van hun Provincie geoordeeld zouden worden ; en dat zy daar van

„zouden konnen appelleren aan de Vergadering der Bifïchoppen van

„het gantfche Bifdom ; dat dit het eenig middel van appel was,
„'t geen de Bifïchoppen hadden; eindelijk, dat de conftitutie der

,, Canons van het zelve Concilie verklaarde, hoedanig toen ter tijd

„ de macht der Roomfche Stoel was , dewijl de Stoel van Konftanti-

„ nopolen, de Zetelplaats der Keizers geworden, onder de naam van

„nienw Romen de privilegiën van het oud Romen, en d'eerfte rang

,

,, na haar, verkreeg. Men voegde 'er by , dat in 't Concilie van Mi-

„levi, in Afrika, 't geen S. Auguftinus by woonde , verordend

„ wierd; dat alle Geeftelijken , welke aan vreemde Stoeien kwamen
„t'appelleren , den ban op zich zouden laaden ; dat FaufHanus ,

ge-

„ zonden door den Paus aan de Kerken van Afrika , om zijn pretentien

te
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„te rechtvaardigen , zich voomaamelijk grondde op een Canon van't 153 j.

,, Concilie van Nicea \ dat de Vaders hem antwoordden, datdepre-

„ tentien van zijn Meefter t'cencmaal onrechtvaardig waren , om dat

„ zy van zodanig een Canon noch nooit hadden hooren fpreeken;

,,dat , om het recht befcheid van deze zaak ie weeten,men aan deKer-

,, ken van 't Ooften Huurde , en alle de Manufcripten van dit Concilie

,, doorbladerde , zulks dat 'er beflooten wierd , na de Canon te ver-

geefs gezocht te hebben, dat het een godvruchtig bedrog van het

„Roomfche Hof was. Men maakte vervolgens twe aanmerkingen

,i over dit geval : d'eerfte, dat noch de Chriftenen, noch de Paus zel-

„ve, geloofden , dat het gezag der Roomfche Stoel van godlijk

„recht ware, en dat het toen maar te doen was om een Kerkelijke

„Ordonnantie: de twede, dat deze Stoel federt lange tyd na een

,, onbepaalde macht ftond; dat zy zich diende van het bedrog-, en

„ dat zy valfche ftukken verzinde , om haar aanflagen voort te zetten.

,, De Paus Agathon was zediger en oprechter als d'anderen , vervolg-

„ den de gecnen, aan de welken wy dezje aanmerkingen verfchuldigd z.ijn ;

„want fchryvende aan de Keizer , uit zijn naam, en uit denaam van

„ verfcheidene Provinciaale Vergaderingen aan zijn onderhoorigheid

,

,,zegthy, dat ze maar een klein getal van Biflchoppen zijn, van de

,, wefterlijke en noordelijke gedeelten des wereldts. 't Was in een zel-

„ve beweeging van nederigheid, dat,toende Keizer Mauritius denPa-

„ triarch van Konftantinopolen met de prachtige ty tel van Algemeene

„ Biflchop vereerde, Gregorius de Groote niet weinig uitvoer tegen

„ zodanig een ydelheid, die , zijns oordeels , na Lucifers hoogmoed
„helde , en geen ingang kon vinden , als in de ziel van een Antechrift;

„dewijl geen BilTchop|van Romen nooit na eendiergelijke trap van

,
, macht gedaan had. 't Geen aanmerkelijk voor ons is , in deze klacht

„ van Gregorius , voegde men 'er by , is dat hy ze byna ter zelve tyd

„deed als hy aan de bekeering van Engeland arbeidde. Aldus, toen

JT onze Voorouders het Geloof omringen , was het gezag van de

3 , Roomfche Stoel in een lofljke maatigheid.

,, Maar men behield deze maatigheid van macht niet lang. De Kei-

,,zer Phocas gaf de tytel van Algemeen Bidchopaan Bonifaciusde

„III. en Bonifacius de VIII. nam vervolgens het wereldlijk fwaard.

„ 't Is derhalven d'onwettige aanmaatiging , ofde gaauwheid , en niet

„ het Evangelie, die de Paufen tot deze trap van macht , daar wy hen

„op zien, verheven heeft. En indien zy de Canons der acht eerfte alge-

meene
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r 5 3 3 , „mecne Concilien , waarvanzy, als ze gewyd worden 3 d'onder-

„ houding fweeren, wilden volgen, zy zouden een zeer groot ge-

„deelte van deze macht verliezen. Zy zouden geen een appel ontfan-

„ gen} en fluitende zich binnen de paaien , welken deze Canons hen

,, voorfchryven, zouden zy de zelve macht hebben, als d' andere

,, Patriarchen,

,, Wat belangt eenige Concilien van de laatfte eeuwen, die de rech-

,, ten derPaufen begunftigen , men antwoordde, dat deze Concilien

„ zo veel krachts niet en hadden als d' eerften ; en dat de Vergaderin-

,,gen van de gantfche Kerk federt verfcheidene eeuwen byna niet en

„ beftonden als uit Monniken , welke hun privilegiën , en hun inkom-

„ften, aan de Roomfche Stoel verfchuldigd zijnde, zichgenood-

„ zaakt gezien hebben des zelfs gezag te verdedigen; die daarenbo-

„ ven noch de Schriftuur, nochd' Oudvaders, naauwkeuriglijkge-

„leezen hadden ; die d' Overlevering der Kerk niet als onvolmaakte-

„ lijk kenden ; en wier geheele geleerdheid maar een flaafFche fchool-

,, geleerdheid was. En ten opzichte des Concilie van Florencen ,

„ men aanmerkte, dat d' Oofterfche Kerk , die daar eenige BhTchop-

„ pen gezonden had , haar decifien nooit aangenomen heeft.

„Daarenboven, z^eimen, hebbende Heilige Oudvaders geenfins

, , geloofd , dat de BiiTchoppen van Romen gezag over d' anderen had-

den; en nooit hebben zy gedacht om zekere texten van de Schrif-

„ tuur in die zin te neemen, daar men ze tegenwoordig in neemen
„wil: invoegen dat, zo d' Overlevering de Schriftuur moet uitleg-

„gen, deze nieuwe uitleggingen voor d' oude wy ken moeten. Wat
,, zullen wy zeggen van die vermaarde plaats van S. Hieronymus?
„vervolgden

"fj.
Deze Heilige Man , hoewel Priefter van 't Bifdom

„ van Romen, en by gevolg ervaren in de rechten van zijn eigene

„ Kerk, maakt echter een vergelijking van de BiiTchop van Eugubi-

,, um , de BifTchop van Konltantinopolen , en de BiiTchop van

,, Romen. Wat zullen wy noch zeggen van een geftadige tegenftel-

,, ling tegen d' onwettige aanmaatigingen van die Stoel ? En hoe veel

,, dingen kan men niet bybrengen, omtetoonen, dathet gezag van

,, ieder BiiTchop alleenlijk gegrond is op het gebruik, en op de Ca-

„nons van de Kerk, en niet op het Godlijk recht? De Patriarchen

„van Konftantinopolen hebben de zelve macht willen hebben, als

„de BiiTchoppen van Romen. Ravenne, Milanen, Aquilea, heb-

„ben ononderhoorige Stoelen willen wezen, onder byzondere Pa-

„tiarchen. Men
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„Men voegde 'er by ; dat AardtsbïiTchoppen van Kantelberg, als IS3S«

„Laurentius, enDonftal, den Paufen het recht van tegen de wetten

„ der Kerk te handelen betwift hadden ; dat Robert Dikkop , Biflchop

„vanLinkoln, in het zelve gevoelen had geweeft; dat verfcheide-

„ne Paufen deze waarheid hadden erkend; dat zelfs gcenige Ker-

kelijke conftitutie, van de Roomfche Stoel gecmaneert, in d' an-

dere Staaten geldig was, zo men niet bewilligd had in zich 'er aan

„ t'onderwerpen ; dat men in de proceffen, volgens het gceftelijk

„ recht uitgeweezen , alle dagen het gebruik van ieder byzondere

„ Stoel tegen het gezag der Paufen ftelde ; dat derhalven dit gezag van

„ geen godlijk recht kon wezen, dewijl de geloovigen konden zich

,
,daar aan niet onderwerpen; eindelijk, dat veele gefchillen , op

„ verfcheidene plaatfen voorgevallen , ter zaake van inveflituren ,

„ van appellen, en van admiïtie van Legaaten , gelijk ook van inftel-

,,lingen van Paufen, betoonden, hoe tirannifch dit gezag wag, hoe

,,veel verkeerde, en zelfs wrecde , wegen dePaufen gebruikt had-

„den, om het in te voeren, en hoe de Kerk zich daar altijd tegen ge-

beld had; dat, zozy 't eindelijk haddden ingevoerd, het alleen-

lijk door recht van verovering was, 't geen bleek inde zaaken, die

„gefchied waren ten tyde van Willem de Veroveraar, van Hendrik

„ de II. en van verfcheidene andere Koningen van Engeland , onder

„ de welken tegen deze mifbruiken wyze ordonnanticn gemaakt , of

,, vernieuwd waren, en dat ze geen eind hadden genomen als federt

„een eeuw.

Aldus bereidde men door redenen de weg tot het geen, 't welk

men door openbaar gezag wilde invoeren; en 't was op deze wyze
dat men, na beweerd te hebben , dat de macht der Paufen niet en

fteunde , noch op het godlijk recht , noch op de Canons van de

Kerk , noch op de polityke wetten, overtrad tot t' examineren,
ofhet niet billik ware, dat de beftiering der Kerk in handen van de
Vorft gefteld wierd. Laat ons in weinig woorden bevatten 't geen hier

over wierdgezegt.

Men zei voor eerft , dat, volgens d'oude difpenfatie , alle de Kerke-
Reij fieft

lijke zaaken onder de Koningen (tonden; (,,) dat Samuel, hoewel voord'Op-

„ Rechter, en te gelijk Profeet, echter niet na en liet 't gezag van £"53^0.
„Sault' erkennen: dat Abimelech niet en geloofde, door zijn ampt ningi.

„ van Hoogc - Priefter ontflagen te zijn van rekenfehap zijner daa- „^"o^™
„den te geevcn aan een Vorft , die Hoofd der Stammen Ifraèls Tcft.

Gg „gemaakt
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i?33- >i g c maakt was, gelijk Samuel verklaart: dat Aaron zelve , zijnde

ï.Sam. „ ge ftadig aan zijn Broeder onderworpen , dit beleid hield, een
*5- *&. „doorluchtig voorbeeld van hetgeen, 't welkdetjeeftelijkenvande

„hoogde rang moeften houden: dat de Koning David verfcheidene

„wetten voor de Priefters, en voor dedienft Godts , maakte; ea

„ dat hy op zijn fterfbed Salomon onderwees , tot hoe ver de fouve-

„ raine macht ging. Ziet daar , zeidehy, zijnde Priefieren , en het
i Cbron. „f^, bereid tot alle uwe beveelen. 't Is ook met dit oogmerk, voeg-

2

i^Chr'n
"*k men'er by , dat Salomon de verdeeling der Priefteren over hun

S.u.i^ic! »>dienft, endc der Leviten r over hun wachten, ftelde. DeSchrifruur

i, leert ons , dat d'eenen en d'anderen getrouwelijk bleeven by al het

„geen, 't welk hen bevolen was. Zelfs toen hy Abiathar, den Hoo-
„ge-priefter , afzettede , murmureerde het Volk daar niet over.

„Eindelijk; Jofaphat, Ezechias , enjofias, hebben ook inftellin

„ gen tot het beleid der Kerk gemaakt.

Na aldus de fouveraine macht der Koningen in de Kerkelijke zaaken

met voorbeelden , en met texten , getrokken uit het Oude Tefta-

ment* vaft gefteld te hebben, trad men over tot de betrachting van

hetgeen, 't welk het Nieuwe Teftament daar over zegt. (,jEnmen
„ vond , dat Jefus Chriftus zelve de (chattingen betaald , en bevolen

nifh^ N
ken » keeft betaalen , Geeft den Keizer dat des Keizers is : dat daar-

Teftamcnt. ,>enboven , volgens zijn verklaaring , zijn Koningrijk geen Koning-

„ rijk van deze wereld was; dat zijn A portelen niet en moeften heer-

„ fchen over de Chriftenen, met een ty delijk gezag; dat alleen de

„ Koningen dit gezag over de Volkeren voerden : dat , hoewel d'Ove»

j, righedenin de geboorte des Chriftendoms Heidenen waren , echter

„ de geheeleeerfte Kerk geboden, vermaand, en geperft is geweeft

„ omhen tegehoorzaamen, zich aan hun wetten t'onderwerpen, en

„ hen de fchattingen te betaalen.

,, By deze aanmerking voegde men een nieuwe : dat d'Apoftelen,

„ leerende wat een Koning is, zeggen, dat hy een Opperfte Dienaar

j, Godts is , gefteld om de vroomen te vergelden , en de kwaaden te

„te ftrafïèn: dat 'er in deze woorden gantfeh geen uitzondering te

„ maaken is •, en dat alle ziele den hoogen machten onderworpen

„moet zijn.

„ Men voegde 'er by : dat d' Oudvaders de leere der Apoftelen

„daar in volgden: dat zy altijd de geeftelijke perfoonen aangemerkt

„ hebben al? begreepen inde wetten , zo wel als de wereldlijke: en

«in-
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„ eindeJijk,dat d'overleveriag der Kerk ten dezen opzichte niet bcuift i t$ 5-

„kon worden.

„Vervolgens trok men uit d' eigene voorden der Schriftuur de

„hoedanigheid van Opperhoofd der Kerk. Eentext, z,eimen t
geeft

„aan de Koning de tytel van Opperjie: een andere text geeft hem de

„hoedanigheid van Hoofd: en een derde verklaart, dat allerhande

„perfoonen aan hem onderworpen moeten wezen. Zietdaardan

„den wereldlijken Vorft Opperhoofd over allerhande perfoonen.

„ Daarenboven merkte men aan : dat de Biflfchoppen in d* eerde G«rolckc«

„ Concilien reglementen voor hun Bifdommen maakten : dat deze re- Eruik'vïï"

f ,
glementen de naam van Canons voerde , dat's te zeggen , bloote re- geerde

,, gelen, welke gantfeh geen kracht konden hebben , als zo veel de

„ wereldlijke Vorften aan hen wilden geeven ; en dat in tegendeel de

M Keizers verfcheidene wetten tot het beleid der Kerk hebben ge-

„ maakt: eindelijk dac,toen Juftinianus een ligchaam van het Roomfche
„Recht maakte, hy 'er verfcheidene inftellingen by voegde, die niet

„ als geeftelijke zaaken en perfoonen betreften : dat het ook noch aan

„ deze Keizers ftond , de Concilien te beroepen , en hun decifien te

„ beveiligen, gelijk een iegelijk zien kon uit verfcheidene brieven

,, vanPaufen,welken aan de Keizers verzocken,Concilien te beroepen;

„en uit andere brieven van Concilien, die de zelve Keizers verzoe-

„ken, een volkomene kracht te geevenaan't geenzy uitgefproken

,, hadden. Men beweerde, en bewees ook noch: dat de verkiezing

,,der Paufen zeer dikwils door de Keizers gedaan, of beveftigd is

:

,,dat Adriaan ineen Synode aan de Keizer het recht opdroeg van den

„ BüTchop van Romen te noemen : en dat het voor Gregorius de VII.

„een ongehoorde, enfchrikkelijkezaakwas , dat een Hecht Biffchop,

„ door een hoogmoed gelijk die van Lucifer , ofden Antechrift , Vor-

, , ften afgezet , en hun Staaten op anderen overgebracht heeft.

„Maar, zeiden de zjelve perfoonen , de reden onderfchraagt ook GetrokJceS

„ dit gevoelen. Daar moet, en daar kan niet meer als een Souverain
°°J

vandc

„ wezen ; en de Koning een volkomene macht hebbende , moeten

,, de Geeftelijken noodzaakelijk onder hem ftaan, dewylzy, met de

,, Heilige Orders t'ontfangen , zich niet en ontblooten van de hoe-

„danigheid van Onderzaaten, ofzymoeften willen beweeren, dat

„ een verandering van ftaat het natuurlijk recht , en het recht der vol*

„keren, vernietigt. En in der daad, zozy door dit middel de hoe-

„danigheid van Onderzaaten verlooren, zou het evenveel wezen als

<Sg z of
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j-i,» „of een vrouw, methetGhriftendomt'omhelzen, van ftaat veran-

,, derde , en afliet onder den band des huwelijks te zijn.

Eindelijk, gelijk de verdedigers van het Paufelijk gezag zeiden ,

dat de bedieningen der Geeftelijken niet toe enlaaten, dat ze on-
der een wereldlijke macht ftaan, toonde men : („) dat ;deze din-

„ gen wel te famen konden gaan ; en dat het met de regering van een

„ Staat even eens gelegen is als met de huishouding van ons ligchaam

:

„ dat vetfeheidene werkingen , daar wezendlijk het leven van afhangt,

,, door het hert, of zelfs door andere gedeelten , voortgebracht wor-

dden; en dat ondertuflehen de herlTenen niet na en laaten d'oor-

„fpronk en de zetel der ziel te zijn: dat met meer reden byzondere

„ bedieningen in het beleid der Kerk den Vorft nietenbeletten't ge-

„heele ligchaam te beftieren, alle de deelentedoen beweegen, en

„hen te dwingen zich van hun plicht te kwyten, als hy ziet dat ze

„ traag zijn.

„ Ziet daar voor zo veel het regt belangt , zeiden zy noch : 't is tijd

j, om tot dé daad over te treden. De Koningen van Engeland hebben
„altijd in de geeftelijke zaaken een fouveraine macht gehad, 't Au-

Getrokken ,, thentykfte , en 't oudfte gefchrift , 't geen wegens deze materie noch
UltdC

an^n- " *n wezen 1S y ls een briefvan de Paus Eleutherus aan de Koning Lu-
gdand. „ cius , dien hy tot twe maaien Stadhouder van Jeftts Cbriflus in zijn

„ Staaten noemt. De Paus voegt 'er by , dat deze Koning gehouden

„is zijn Onderzaaten het Chriftendom te doenaanneemen ; en dat

„hy hen daar na in deze nieuwe ftaat verdedigen, befchermen, en

„regeren moet. Kanut, Ethelred , Edgar , Edmond, Athelftan,

„ Ina , hebben altemaal wetten voor het beleid der Geeftelijken ge-

„ maakt j en federt de Regering van Willem de Veroveraar zijn 'er

,, verfcheidene ordonnantien geweeft, om te beletten, datdePro-

„ cefTen door appel te Romen overgebracht wierden , en dat de Bif-

„fchoppen zonder verlof uit het Koningrijk gingen. Men kan hier

Ai » nocn byvoegend'artykelen van Klarendon, genoeg bekend in de

^Roomfchc >» Hiftorie van Engeland , mitsgaders de gefchillen die daar over

Kjrk.S. 3
,ontftonden tulTchen den Koning Hendrik de Twede en Thomas fa)

Thomas „Bekket.
van Kan- „Eindelijk zeiden zy: dat, hoewel de zorg der zielen, daar een
tclberg „Biftchop mee belaadenïs, van Godlijke inftelling zy, de Konin-

,,gen van Engeland deBifdommen echter verdeeld hebben, zoals

„het hen beliefd heeft; en zulks zonder het Roomfche Hof te raad-

plee-
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„pleegen: dat zy van gelijken uit hun eigene autoriteit d' eerde in- 1533.

„(telling van eenige gewydegocderen veranderd, en hen een ander

„gebruik hebben gegeeven: dat aldus de Koning Edgar> metnie-

,, mand te raad gaande als met zijnGee(teli)kheid, en met zijn Adel,

„ nieuwe Kloofters oprechtte , en de zelven (lichtte ten koften van ee-

„ nige andere Broederfchappen : dat deze zelve Koningen alleen vry-

,, dommen gegeeven hebben: datd' Abdyen vanGlaftenbury , en

,, van S. Albans , ontlaft wierden van 't bezoek des Biflchops , d' eene

„doorlna, en d' andere door Oflfa = dat dit recht noch in (lant was,

,, na dat de Hertog van Normandyen Engeland vermcefterd had ; de-

„ wyl hy , om een doorluchtig gedenkteken van d' overwinning , wel-

„ ke hy op Haraud behaalde, op te rechten, en de genegentheid

„der Geeftelijken tot zich te trekken, ter plaatfe van de (trijd een

,, Abdy (lichtte , endezelved'Abdy van de Slag noemde. Men vind

„ in d' Acte van deze (lichting de volgende woorden: dezeiAbdy
„zal vry zijn van allerhande, zelfs van het Bijfcheplijk^gebied, ge-

>» gefyk.de Kerkyan Chrtflus te Kantelberg. Men voegde by deze rede-

„ nen verfcheidene andere dingen, getrokken uit d' Ordonnantien.

,, van de Koning Alfred , uit een redenvoering van de Koning Edgar

,

„en uit verfcheidene brieven gefchreeven aan Paufen, door de Ko-

ningen, door de Patriarchen , endoor de gantfcheGeeftelijkheid

„van Engeland; waar uit het bleek, dat deze Koningen altijd de

„ macht hadden gehad van wetten tot de beftiering hunner Kerken te

„maaken, en dat de Geeftelijken hier niet van bevryd waren.

Zodanig waren de gronden, op de welken men de macht des Bepaaling-

Vorfts en deGeeftelijke zaaken bouwde. Maar men dachtniet min- eindes
der, als deze macht buiten de paaien van een billijke maatiging uit te vorfts,

breiden. Ziet hierop wat wyze men ze bepaalde: 't Staat voornaame-
R

* f'

lijk^i en als eigen , aan hen, dat 's te zeggen de Vorften, de leere
0t^f 'J

des Enange\iHms , en de waare Religie , tebewaaren, te verdedigen , en ^oodzu-

t' onderhouden : de geenen. die de zelve zuiverlijk prediken , te hand. kelijkeon-

/ j n. 1 , j 7^ ^j J> *r derrechtin-
haaven : de nttjbruikcnte hervormen : de Ketteryen te dempen : a Afgo- genraakenHe

dery af te fchaffen : de geenen , welke de vrede en d' orde der Kerk met dc H.Ordcrs*.

bljdfchap van herte ontruften , te jiraffen: zorg te draagen, dat de

Biffchoppen , en de Priefters , hun plicht wel waameemen , inzonder-

heid ten opzjehte der naalden , welken Jefus Chrijfus en zijn &sfpoJ}elen

kjaarlijkjtitgelegt hebben : hen te vermaanen tot vlytigheid , ah ze iien

dat z.c traag zijn : degeenen , die weigeren zich te beteren , af te zetten :

Gg
3

hm
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'53 1' hun plaat/en met voorzichtigheid tevervullen. God y voegde men 'er

by , gebiedden Btjfchoppen hun wettige Overigheden , Vorjten , en Ko*
ningen , met nederigheid en eerbiedigheid te gehoorz,aamen\ willende >

dat men alle de wetten en instellingen dezjer Vorfien , hoedanig zy ool^wcm

z,en mogen , zjo zje de Godlijke wetten niet en kyvetfen , volbrenge. Et'n~

delijk^i de Schriftuur verklaart ons , dat een diergelijkegehoorzaamheid
gegrond moet wez,en, niet alleenlijk^op de vrees vandc(trafy maar ook^

opbetgewijïe.

Aldus , terwyl men de machc der Koningen over de Geeftelijke

perfoonen oprechtte , droeg men zorg om aan de rechten Godts niet

te raaken , en de BiiTchoppen geenftns in hun dienft te ftooren. Men
liet hen de Geeftelijke macht behouden; en men toonde, dat het

gezag , 't geen men den Vorft aanmaatigde , over allerhande perfoo-

nen , van wat (iaat zy ook wezen mochten , geenfins buitenfpoo-

rig was.

Daar wierd dan beflooten: dat de macht der Paufen niet gegrond
en was op eenig recht, noch Godlij k, nochmenfchelijk; dat ze niet

teinSirid"*"
anc*ers wa$ a^ een onwettige aanmaatiging, en een reeks van fchat-

van 't gezag tingen, die geweldig na de tiranny helden : datal de wereld, maar

te fcha&n
af Engeland meer als alle d'anderen, onder dit fwaarwichtig jok zuchtte

:

dat men federt drie honderd jaaren te vergeefs getracht had het af te

fchudden: dat, dewyl deze macht niet weer tot een billijke maati-

ging gebracht kon worden, men zet'eenemaal af moe ft fc haffen :

dat de Paus aldus niet meer erkend zou worden als voor BifTchop van

Romen , en zijn macht , ten opzichte van Engeland , zich niet buiten

de paaien van zijn Btfdom zou (hekken : dat de Vorft zijn oud gezag

weer aan zou neemen , daar zijn Voorzaaten nooit van hadden afge-

daan , hoewel zy d' onwettige aanmaatigingen van het Roomfche
^ Hof ontveinfd hadden,

1534. Geheel Engeland keurde dit groot befluit goed. De twe Huizen des

Parlements , de twe Huizen van de Vergadering der Geeftelijkheid , en

de meeden der G el e erden, enDo&ors, verklaarden zich opentlij k tegen

de macht der Pau fen , waar van men den oorfpronk en de gronden fe-

dert twe of drie jaaren gezocht had. Daar was niemand als de BifTchop

van Rochefter , die ondernam de zelve te verdedigen. Wat d' Abten,

en Priooren belangt,d'onweetendheid en het belang voegden hen aan

des Konings zyde ; konnende d'onderdrukkingen zich uitftrekken over

de wereldlijke Geeftelijken, gelijk zy zich , door hetgezagvan Volfey,

over
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over de Klooftergeeftelijken uitgeftrekt hadden ; enloopendehetge- 1534.

rucht , dat het Hof van voorneemen was zich verfcheidene Kerkelijke

goederen toe te eigenen. Maar gelijk Fifcher een groote naam had ge-

kreegen , en dat hy de oudfte Biflchop was , zou men hem zeer gaarne

opdesKonings zyde getrokken hebben. Zesofzeven'dagen voor de

houding des Parlements deed men hem deze voorftelling: dat, opdat van^Bof
1

'er in deze Vergadering een volmaakt verftand mocht wezen , en om om Fifcher

door verdeeldheden den vyanden van de Staat geen vat tegeeven,
t

°
c
P
i<

h

ryVc^
dC

men voor af regelen moeft't geen men alsdan ftond te doen : dat Fi-

fcher, en vyf Doctors, na zijn keur, daar over zouden fpreeken met

Stokkefly , Biflchop van Londen, en het zelve getal van Doctors:

dat zy altemaal te famen de wederzydfehe redenen , en bewyzen ,

examineren , en hun befluiten zouden gee ven, om de zaak t' eindi-

gen. Fifcher deze aanbieding aangenomen hebbende , vraagde hem 'tOrigi-

Stokkefly na de dag, en de plaats van hun byeenkomft. Vervolgens ntlvandit

voegde men een nieuwe voorftelling by de de eeene, welke men al- -v'*?-.?'.
in

111 o j o ijl deBibl.van-
reedts gedaan had, te weeten, zo zy niet over een konden komen, Qotton 0t_

of ze dan twe Scheidtsmannen zouden kiezen , welker uitfpraak zy hon.C. 10.

volgen zouden. Wy weeten niet , wat het gevolg van dit werk was

;

maar Fifchers ziekte ftoorde 'er mogelijk de voortgang af. Houding

't Parlement vergaderde op den 1 5 January ; en de Journaalcn van £• Farle~

het Hooger Huis melden niet, dat 'er andere Prelaaten geweeft heb-

hen , als dezen ; d' Aardtsbifïchop van Kantelberg , en de BhTchop-

pen van Londen, van Winchefter, vanLinkoln, van de Baden en

Fonteinen, en van LandafFe en Karliefle, roet twaalfAbten. 'kWeet
niet, wat redend' overigen hadden om achter te bly ven ; maar men
ftelde vermoedelijk een groot onderfcheid tufïchen het geen , 't welk

het Parlement kwam te verordenen, t' ondertekenen, en uit zich

zelve tot zo groote veranderingen de hand te bieden. Geduurende de

zittingen wierd 'er alle zondagen in S. Paulns Kerk een Sermoen ge-

daan: een Biflchop op de Stoel klimmende, verkondigde aan het

Volk, dat de Paus gantfeh geen macht in Engeland had. Tot daar

toe ha 3 men zich altyd vernoegd met te verklaaren , dat het algemeen

Concilie boven den Paus was: maar men ging eindelijk verder ; en

men fchafte in deleer t'eenemaal af , 't geen de Koningen het Parle-

ment in het gebruik affchaften. Aldus trachtte men het Volk te doen

begrypen , hoe veel rechtmaatigheidts 'er was in de wetten , welken

het Parlement maakte. Laat ons nu Komen tot die wetten; en laat 'er

ons
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1^34. ons eer af fpreeken volgens d'orde van hun onderlinge dependentie,

als volgens d' orde van de tijd.

macht'der
C

d' Eerfte , die zich aanbied , difpenfeert alle d' Engelfchen van hun
P*» 1™'" onderdaanighcid, en hun verbintenisaan de Roomfche Stoel. 'tOnt-

fcfc§t.
' " werp van deze Wet door het Huis des Gemeente (a) aan het Hooger

{a)den<). Huis gezonden zijnde, wierd het twe maaien in dit Hus geleezen,
Maart. en aan CommilTariiTen geweezen , waar van vermoedelijk niemand

zich krachtiglijk tegen het oogmerk van het Laager Huis ftelde ; want
vyfdagen na dat zy met dit ontwerp belaaden hadden geweeft, brach-

ten zy 'er hun befcheid over. Men las het noch twe maaien ; en ter-

ftond gaf men 'c de kracht van een wet, zonder dat eenig Heer pro-

tegeerde tegen 't geen 'er gedaan wierd. 't Hooger Huis voegde 'er

alleenlijk eenigeclaufulen by , welken het Huis der Gemeente goed

keurde ; waar na de Koning 'er zijn toeftemming by voegde.

„ 't Parlement vertoonde voor eerft d' onverdraagelijke fchattingen

„van het Roomfche Hof, ter zaake van S.Pieters Penning, Expe-

,ditien, Provifien, Penfioenen, Bullen, en verfcheidene andere

noodzakelijke gevolgen des machts van te difpenferen ; en het voeg-

de 'er by, dat het aan de Koning, aandeHeeren, en aan de Ge-

,, meenten ftond , t' ondervorfchen , of men van de wetten difpen-

, , feren , of de zelven vernietigen moeft.

„En gelijk de Koning door zijngeheeleGeeftelijkheid voor Op-

perhoofd der Kerken van zijn Koningrijk erkend was, verbood het

„Parlement, eenige fomme aan d' Apoftolifche Kamer te betaa*

„len, mitsgaders 'er Difpenfatien, Provifien, en Bullen, aftenee-

„ men.

3 , Hier na verklaarde het, dat de Difpenfatien , en deLicentien ,

,, welke niet en ftreeden tegen de wet Godts, maar zich alleenlijk uit-

,,ftrekten totzaaken, door de burgerlijke wetten verbooden, in

„het Koningrijk verzocht zouden konnen worden, aan een der twe

,, Aardtsbiflchoppen , die de zelven onder het zegel van hun Bifdom-

,, men zouden geeven.

„En opdat deze Difpenfatien niet doemelijk en zouden zijn , be-

,, paalde het Parlement ten dezen opzichte de macht der Aardtsbif-

„ fchoppen ; be veelende , 1. dat zy geenige Difpenfatie zouden mo-
„gen vergunnen voorzaaken, welke door de Godlijke wetten ver-

,, booden waren. 2. dat zy 'er ookgeene zouden mogen vergunnen

,

„als in zaaken, waar van de Kerk gewoon was te difpenferen. 3,

„ dat

.

5)

J>
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„dat, zo'ereenig nieuw geval voorkwam, zy daar niets in zouden 1534.

„ mogen doen, zonder alvoorens met den Koning , en den Raad , daar

,,overgcfprokcn te hebben. 4. dat alle Difpenfatien , tevoorenop

„ 4 ponden Sterlings, ofmeer, gefchat, onder het groot zegel bckrach-

„tigd zouden worden. 5 .Voegde het Parlement 'er een foort van

„ tarre voor de Licenticn by , en voorfchreefde manier , volgens de

„ welke men ze vervaardigen moert.

„ Daar is vervolgens een aanmerkelijke verklaaring in de zelve Wet;
„dat de Koning , noch zijn.Onderzaaten , geenfins meenden zich af

„ te wyderen van de waare leere Jefu Chnfti, noch van d' artykelen

„des Geloofs, aangenomen door de Katholijke Kerk , noch van

„ d'andere dingen
,
gemeld in het woord Godts , als noodzaakelijk

,, ter zaligheid.

, , Het beveftigde de vrydommen , vergund aan verfcheidene Kloo-

„ fiers door de Bifïchoppen van Romen, en omfloeg deze Kloofters

,, van het bezoek des Bifïchops , en des AardtsbilTchops.

„Het verklaarde, dat het recht van de verkiezing zekerer Abten

„ te beveftigen , 't geen den BilTchop van Romen eertijdts toekwam >

„ altijd den Koning zou toekomen , en dat deze Vorft de vifiten ofbe-

„ zoeken, in zijn Koningrijk zou doen doen, geevende ten dien ein-

dde Commiflien onder het groot zegel.

,, Het bekrachtigde allerhande Expeciitien , getrokken van Romen
„ voor de 1 2 dag van Maart des jaars 1534- m *ts dat ze n 'et en ftreeden

,, tegen de wetten van den Staar.

„ Het gaf eindelijk aan de Koning , en aan zijn Raad , de volko-

„mene macht van de Privilegiën, cnd'indulgentien , vergund door
„het Roomfche Hof, t/examineren , ofom beter te zeggen , de mif-

., bruiken 'er afte hervormen. En om deze Wet te krachtiger te maa-
-,'ken, beval het, dat alle degeencn , die ze kwamen t'overtredcn,

,, geftraft zouden worden als overtreders van de Wet Tr&mumrc.
Zo deze Wet het Volk verlichtte , zy fchafte ter zelve tijd af de uitwerlin-

fchandelijkc handel der Indulgentien , waar door de Roomfche Kerk, ?5
r

n van dezc

i_ j j 1 Wet,
verkoopendc de godlijke zaaken, zich in 't eerft verrijkt had, maar
die naderhand d' oorzaak van höar verliezen was; Deze flag maakte
een verfcheciende indruk in de geeften. De Monniken (tonden 'er

door verzet, als ziende, dat hun voornaamftc inkomft hen daar

door ontnomen zou zijn, en dat zy ten anderen, zo haaft als de Ko-
ning het maar beval, genoodzaakt zouden wezen in de Hervorming

Hh te
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1534. teleeven. In tegendeel alle degeenen , welke wenfehten , dat men
de dwaalingen affchaftte , en de miforuiken verbeterde, zagen met
biijdfehap, dat de macht der Paufen in Engeland afgefchaft was ; dat

het Geloof zich voortaan niet verder zou (hekken als alleenlijk tot de

dingen welke tot de zaligheid noodzaakelijk zijn; en dat de Schriftuur

de rechter en de regel der leere zou wezen.

Op de zelve dag als het Parlement deze Wet gaf , las men in het

Huis der Heeren het ontwerp vaneen andere Wet, om den Kinderen,

welken Hendrik by de Koningin Anna kwam te teelen , defucceflle te

verzekeren. Men las het voor de twede maal op den 2 1 van de zelve

maand, en voorde darde maal op den 2 3. waar na men 't aan 't Huis

der Gemeente (tuurde, die het na drie dagen met hun goedkeuring

weer te rug zond 5 invoegen dat deze Wet in zeven dagen tijdts, en

zonder eenige tegenftellingen gemaakt wierd.

wecom j>Men maakte 'er voor eerft een overweeging op het gevaar, 'tgeen

deSucceffie ,,ftak in de fucceffie niet vaft te (tellen : dat een twyfelachtig recht

de^envaa
1"" " Engeland onder de rampen van een langduurige burgerlijke oorlog

Aunavan „ had doen zuchten : dat dit recht dikwils twyfelachtig wierd, om
^zekeren, « ^at ^e Paufen uit hun hoofde Koningrijken aan Vreemdelingen ga-

,,ven, en dat gemeenlijk de gebuurigeVorften hun rekening vonden
,,by onwettige Bezitters te fty ven. Dit valt gefteld zijnde, verklaar-

de het Parlement, om d'ongelegentheden van een twyfelachtige

9 , fucceflie te vermij den , Hendriks eerfte huweiijk van geene waarde,

„ en ftrydig tegen het godlijk recht : beveftigde ook het vonnis , waar

„doord' Aardtsbiflchop van Kantelberg het vernietigd had: beval,

„ dat Katharina voortaan niet meer gehandeld zou worden als Ko-
„ningin, maar als Princefle Douairiere ,• en dat des Konings twede

„huwelijk voor goed en onverbreekelijk zou worden gehouden .- dat

,,de huwelijken, ingegaan binnen de trappen verbooden door Levi-

,, ticus , van geene waarde , en ongeoorlofd zouden wezen , volgens

,,de verklaaring der Geeftelijke Vergaderingen van Engeland, en 't

,, gevoelen der Academiën , en der geleerden van andere landen : dat

„ de geenen , die aldus binnen verboodene trappen getrouwd waren,

,, gefcheiden , en hun kinderen badaarden verklaard zouden worden

:

„dat alle de Kinderen geteeld of te teelen by Anna van Boelan,

» of by eenige andere Vrouw , welke de Koning na haar kwam te

,, trouwen , voor wettig gehouden zouden worden : dat de Kroon

T, henzoutoebehooren, voor eerft den Zoonen, en vervolgens den

v Doch-
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»' Dochters, of by gebrek van dezen , den anderen Erfgenaamen van 1534.

"dezeVotft, in eeuwigheid. Het Parlement maakte noch drie din-

" gen in deze Wet. Het doemde de geenen, dienadeneerftendag

" van de maand May de kwaadaardigheid zouden hebben van fmaade-

'>lijke dingen uit te flrooyen tegen dit huwelijk, of tegen de Kinde-

n ren die daar uit geboren (tonden te worden , tot een gevangenis na
>i befcheidenheid, en de verbeuring van alle hun goederen, Daaren-

>' boven verklaarde het, dat , zo de Koning kwam te fterven, de

j' Koningin de Regering zou hebben tot aan de meerderjaarigheid van

o de wettige manlijke ofvrouwelijke Erfgenaam, dat 's te zeggen,

»>tot datdieachtien , ofdezezeftien jaaren oud was. Eindelijk, het

j> beval aan alle d'Engelfchen , d'onderhouding van deze Wet te Owee-

>iren, doemende de geenen, die zulks niet wilden doen , tergevange-

»>nis, en verbeuring van hun goederen. Vermoedelijk zelfs fteJde

3 i men in het Huis der Heeren 't formulier op van den eed , dien een

, iegelijk daar op moeft doen j want wy vinden'er in de Journaalen van

dit Huis 't ontwerp af, 't geen wy hier in gevoegd hebben.

,,Gyfweert, dat gy den Koning, en zijn wettigen Navolgers» uit Formulier

U • J v a % 1- L van den eed,
„hem, en uit de Koningin Anna, zyn getrouwe Gemalin, geboren, ingevol»

„ ofgeboren zullende worden , getrouw en gehoorzaam zult wezen :
vandeze

„ dat gy van gelijken zijn Erfgenaamen , volgens de bepaaling gedaan

„ door de Wet wegens de fucceffie , getrouw zult zijn : dat gy u niet

,, en zult verbinden aan eenigen Vreemdeling , en dat gy geen vreem-

,, de macht, noch eenig vreemd gebied, zult erkennen: dat gy alle

„d'eeden, welken gy aan anderen gedaan moogt hebben, of noch

,, zoud mogen doen , ydel en van geene waarde zult achten : dat gy,
„zonder toevlucht te neemen tot het bedrog, tot indirecte wegen,

„ noch totdeliftigheid, uit alle uw krachten, en met al uw vernuft,

,, arbeiden zult, om deze Wet, en de zaaken welken zybehellt, of

,, die daar natuurlijkerwyze uit volgen , mitfgaders ook alle d' andere

,,Ordonnantien , en alle d' andere Wetten, diedezelven bekrachti-

„gen, of'er uitvoering ofaanbeveelen zullen , te verdedigen , t'on-

,,derhouden, en te doen onderhouden : dat gy deze zelve Wetten
„tegen allerhande perfoonen , van wat rangen ftaat zy ook wezen
„mogen, zult befchermen : eindelijk, dat gy niets zult ondernee-

,,men, noch dulden dat men iets onderneeme , 'tgeen directeiijkof

„ indirectelijk, en onder wat voorwending ofop watwyze het ook
„zy, de meening van deze Wet vernietigen, of'er de kracht af ver-

Hh z „minderen,
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is 34.

Den 4.

Ttbruary,

Ziet het

Journaal

der Hecren,

Wetbepaa
lende de
ftraffingder

Ketters.

„minderen, of'erd' uitvoering afftutten kan. Alzohelpe uGoden
„zijn Heiligen, en de Heilige Evangeliften.

Aldus wierd het huwelijk van Hendrik met Anna van Boelan op

een authemijke wyze bekrachtigd. Maar het Huis der Gemeente

,

ftuurende het ontwerp van deze laatfte Wet weer aan deHeeren,
zond hen te gelijk ook het ontwerp van een nieuwe Ordonnantie,

betreffende de ftraffing der Ketters. Wy hebben alreedts verhaald

,

dat men geklaagd had over de wreedheid der Geefteiijke Rechters ;

maar dat deze klachten geheele jaaren aan een fpyker hadden gehan-

gen. Eindelijk eenen Thomas Philips in de gevangenis gezet zijnde,

uit laft des Biffchops van Londen , die hem van Kettery achterdocht

,

verbitterd over de ftrafheid , met de welke men hem in den kerker had

gehandeld, klaagde daar over aan het Laager Huis, 't geen deze

klachten aan de Heeren bekend maakte ; maar ziende , dat zy 'efaich

gantfch niet mee bekommerden, dagvaarde het den Biflchop om op de

befchuldiging t' antwoorden. Deze feilde niet des anderen daags aan

de Heeren te vertoonen, 't geen 'er gebeurd was. Zy, die de klach-

ten in 't eerft gefmoord hadden , geloovende, dat ze hun ondervor-

fching niet waardig en waren , vernoegden zich met t'antwoorden

,

dat een Pair ofGenoot des Rijks voor de balie van dit Huis niet en be-

hoefde te verfchijnen. De Leden aldus wel oordeelende, dat 'erin

deze byzoadere zaak niets te hoopen ftond, beflooten te beletten,

dat 'er in toekomende diergelijke geweldenaryen gepleegd wierden
j

en in dit oogmerk maakten zy het onderwerp van een Wet , betreffen-

de de ftraffing der Ketters, en verzochten hier over de goedkeuring

der Heeren : 't geen hen toegeftaan wierd.

Deze nieuwe Wet herriep 'er een, gemaakt ten tyde van Hendrik
de IV. door de welke de Biffchoppen allerhande perfoonen, die zy

van Kettery achterdochten, in de gevangenis konden doen zetten.

Noch had men niet bepaald, wat men metKetrery verftond: men
had alleenlijk in 't algemeen gezegt ; 't geenftrydig was tegen de Schrif-

tuur , oftegen de kgnonijkc Conflitutien. Nu , hier ftak een groote dub-

belzinnigheid in , waar door veele lieden, niet weetende wat Kettery

was , een geftadig gevaar liepen. Daarenboven gingen de Geefteiijke

Rechters dikwils hun gang, zonder dar 'er noch befchuldiging, noch

aanbrengers waren j 't geen nooit gedaan was geweeft , zelfs niet in

de mifdaaden van gekwetfte Majefteit. Eindelijk , men deed onder de

naam van Kanonijke Conftitutien doorgaan verfcheidene Ordonnan-

tien
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tien van Paufen , dieopgeeniggodlijk gebod (leunden. 'tParlemcn c

i'JH.

herriepdan deze Wet , en vernocgdc zich met de minder flrenge wet-

ten , welke gemaakt waren onder Rykaard de II. en Hendrik de V.

in hun kracht te behouden ; en in't algemeen bepaalde het aldus de

vervolging der Kerters: dat ze aangevangen zou worden door een

plechtige befchuldiging , (leunende op het getuigenis van ten minftcn

twe perfoonen : dat men daar na den beichuldigde in de gevangenis

zou zetten ; maat dat hy de vryheid zou hebben van zich voor de balie

tcrerdedigen : dat, zo hy fchuldig gevonden wierd , en dat hy wei-

gerde af te fweeren, of dat hy weder afgevallen was , de Rechters

hem ter dood zouden mogen veroordeelen : en dat men hem daar op,

na 'er des Konings lafl toe gekreegen te hebben , zou doen rechten:

dat 'er wyders geenige vervolgingen zouden mogen gefchieden we-

gens het overtreden van Conftitutien van Paufen: en eindelijk, dat

een iegelijk , gevangen over Kettery , onder borgtocht uitgelaaten

zou worden, zo hy 't begeerde.

Men kan zich lichtelijk inbeelden , hoedanig de blydfehap des

Volks was, als het zag, dat de Kerkelijke macht in haar fchrikkeiijkft

gedeelte aldus bepaald was geworden. De Reformateurs inzonderheid

aanmerkten deze flag als een zegen des Hemels.

De Geeftelijkheid in deze tijd zich 'teenemaal aan de Koning onder- °^cr\ver.

werpende, wierd het Parlement gebeden, d' acte daar af te bekrach- Gecftciijk-

tigen. Gelijk de Boeken der Geeftelijkheid verbrand zijn , endatwy keidaande

ten anderen nieten zien , dat het Hu's der Gemeente alstoen Joumaa-

len van haar delibcratien hield, weeren wy niet, wat in 't eerfl hier

over omging in beide de Huizen van de Vergadering der Geeftelijk-

heid , en in het Huis der Gemeente. Wat'erafzy, 'tLaagerHuis

ftuurde aan de Heeren d' acte van deze onderwerping; en dewyl de-

zen nergens door wederhouden wierden , vermits de Prelaaten 'er al-

reedts in bewilligd hadden, wierd ze zonder ftribbeling, en zelfs

rnct een groote vlytigheid, bekrachtigd, zijnde deze acte twe maa-

ien op een dag geleezen, en des anderendaags , na ten darde maal ge-

leezen te zijn, goed gekeurd. De zittingen des Parlements (ronden

ook t' eindigen.

De Geeftelijken erkenden hier door , dat het recht van de Geefte-

lijkheid te beroepen aan de Vorft behoorde, en beloofden, opPrie-

fters trouw, dat zy nimmermeer eenig reglement, ofeenigeconfli-

tutie, zonder des Konings verlof, zouden maaken, of uitvoeren.

Hh 3 Ea



246 Hiftorie der Reformatie

1534, En gelijk voorheen verfcheidene Canons, welke de heilige rechten

der Kroon, de wetten des Landts , en de privilegiën des Volks kwet-

ften, echter in het Koningrijk hadden aangenomen geweeft, befloot

men, dattwe-en-dartig Commiffariflen, zeftien uit de twe Huizen

des Parlements , en zeftien uitde Vergadering der Geeftelijkheid, ver-

koozen door Hendrik, volkomentlijk gemachtigd zouden zijn, om
de Geefteiijke Wetten t' examineren, endegeenen, welken zy nood-

zaakelijk, ofonnut, en fchadelijk , vonden, te bekrachtigen , of

te vernietigen , zijnde de toeftemming dzs Vorfts hier toe verkree-

gen.

Het Parlemenr bekrachtigde deze Verklaaring, en doemde op
nieuws d' Appellen aan het Roomfche Hof, 't recht der Appellen in

het Koningrijk uitftrekkende, en verklaarende; dat men van den

AardtsbhTchop aan de Koning in de Kancelery zou appelleren ; dat

de Kancelier Gelaftigden zou noemen , om kennis van de zaak te nee-

men, en dezelve zonder eenig verder appel uit te wyzen; datdege-

priviligeerde Abten zich onmiddelijk aan de Koning zouden mogen
richten; dat de Canons, daar men zich voor heen afgediend had,

de zeke kracht zouden hebben , tot dat de twe-en-dartig CommifTa-

rhTen daar een nieuwe verzameling afhadden gemaakt , immers zo ze

niet en (treeden tegen de wetten en de gewoonten des Koningrijks , of
tegen de rechten van de Kroon.

Deze bepaaling was gergrond op een genoegfaam fchynbaare dek-

mantel. Men maakte ze, om de tucht der Kerk te behouden, ter-

wyl de CommifTariiTen zouden arbeiden om die te herftellen. Maar
gelijk de tijd , dat de machten dezer CommifTariiTen duuren moeften,

niet vaft gefteld was, haaftte het Hof zich niet zeer met dit werkte

voorderen ; vermits de Koning en de Rechters aldus tot alle uuren

Kerkelijke inftellingen , als ftrydende tegen de wetten des landts,

en tegen de rechten der Kroon, doemen konden. Eindelijk, men
geloofde, dat het Hendrik veel voordeeliger was, dezaakonuitge-

weezen te laaten , als een ligchaam van Canons te maaken , 'tgeen

hy naderhand niet zou konnen veranderen.

wet wc- Men maakte noch een Wet , raakende de verkiezing , en de wying
«ensfiever- fer BilTchoppen, 't Huis der Gemeente had een ontwerp over deze

den4- materie aan het Hooger Huis gezonden; maar om redenen , daarde

Maan. Journaalen geen gewag af en maaken, verwierpen het deHeeren,

na datzy het drie weeken by zich hadden gehouden , meldende zelfs de

Boe-
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Boekenniet, dat hec flcchts eens geleezen is geweeft. Doch zy maak- 1534.

ten 'er een nieuw, en buurden hu zelve aan 't Laager Huis, 'rgecn

het na zeven dagen goedkeurde. Deze Wet bekrachtigde op nieuws

defmooring der Annatcs, en droeg de macht van de Biflchoppen te

wyen over op den Aardtsbiflchop, of op vier Biflchoppen , door den

Koning daar toe genoemd. Aldus wierd hetgebruik der Bullen afge-

fchaft. Men regelde hier door ook noch de verkiezingen ; en men be-

paalde 'er de t )d toe , te wcetcn twaalf dagen na dat de Deken en het

Kapittel, of de Prioor en het Kloofter, de noodzaakelijke paten-

ten, en een bezegelde brief , behelzende den naam van de perfoon ,

die door den Koning aanbevolen was, ontfangen hadden. Daarenbo-

ven befloot men, dat de verkooze perfoon den eed aan de Vorft ge-

dam hebbende, hy aan eenige Biflchoppen, of aan den Aardcsbif-

fchop , een Commiifie zou geeven , om den nieuwen Prelaat te wyen

,

die vervolgens manfehap aan de Koning doen , en aldus in het geefte-

lijk en tydelijk van zijn Bifdom gefteld zou worden. Men doemde
ó' overtreders dezer Ordonnantie tot de ftrafFen der wet van Vr&mH*
nire.

Men maakte ook een by zondere Wet , omGhinucci , enCampeg- 9>
hinucci

gius, de Bifdommcn van Worchefter, en Salisbury ; afteneemen; j-iusvanhun

ter oorzaak dat zy , tegen de plicht der Biflchoppen , in Engeland niet o^oo?
6"

enwoonden; dat zy 'er geendienflendeeden; datzy de gaftvryheid Ziet onze

niet en onderhielden ; en dat zy in tegendeel akyd te Romen waren , Vcr\ame-

trekkende aldus alle jaaren over de drie duizend ponden Sterlings uit '"»g, N*.

het Koningrijk. Waarlijk, Campeggius verdiende een harder hande- *4«

ling : maar wat Ghinuccj 'clangt, hy had, mijns oordeels, zijn

Meefter getrouwelijk gediend j en een jaar van te voor en was hy on.

derfteund ge weeft van Hendrik, en vanFrancois, wegens een Kardi- .

'

t
v
Pr0ce5

, , p ° iler Non \:n
naalshoed. Kent.

't Proces van de Non van Kent hield het Parlemenr cok bezig. Ge- d'Over-

lijk haar zaak veel hielp tot Je beroerten, welke op de zelve volgden ;
KctteJ

'v4n

dat zy d' oorzaak was van de dood van verfcheidene perfoonen ; €n .

, j . i ™ . 1 s>
rn 1-1 • t.

'wmt baar
dat men er den aart der aan de Paus hangende Geeltelijken mbe- de Heilige
fpeurt , moeten wy 'tr een verhaal afgeeven. Maagd

'tLaager Huis eer. ontwerp van vonnis t-:gen deze Dochter aan de vanCau-

Heeren gezonden lubbende, lazen zy het twe (i) maal n De zaak ti)U

vervolgens geëxamineerd , de getuigen gthoord, debewyzen over- (
a

>
DCTl

woogen , de medeplichters ondervraagd, en hunbelydenis ontfan- Ycinür,
gen
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1534. gen zijnde, deeden de Heeren aan de Koning vraagen , ofhy'tgoed
zou vinden, dat Morus, en verfcheidene anderen , indebefchuldi-

ging gemeld, alsmedeftanders , ofheelders, infgelijks ondervraagd

wierden. DeBifTchopvanRochelTer, een van die, was ziek,* maar
hy ftuurde zijn verdediging fchrifcelijk. Wat Morus belangt , 'kheb

toe noch toe niet konnen weeten, waarom men hem in deze zaak

wikkelde, 'ten zy dan om dat hy aandcNongefchreevenhad, in

?ag' termen die den Koning verftoorden. Wyders , zijn eigene Werken
I4 35- leerenons, dathy deze Dochter weinig achtte , en dat hy haar de

Zotte Non noemde. Om zich dan in des Konings geeil te rechtvaar-

digen, fchreefhy een lange briefaan Kromwei, waar in hy hem on-

derrechtte van de redenvoeringen, welken hy met deze Dochter, en

met haar Medeplichters , had gehad. Maar dit belettede niet , dat

Hendrik gevoelen van deze zaak behield, gelijk men oordeelen kaa

uit de brieven van Morus aan deze Vorft , enaanKromweJ. En hier

ophebben wy een zaak aan te merken, te weeten dat Raftal, die on-

der de Regering van Maria alle de Werken van Morus in 't licht gaf,

daar de twede brief van deze Ridder aan Kromwei wel byvoegde;

maar d'eerfte hield hy achter de hand , hoewel in de volgenden aange-

trokken , en noodzaakelijker als d' anderen. En vermoedelijk fmoorde

men ze, om de Non, welke voor Katharina, en voor Maria, gelee-

den had , voorzegt hebbende , dat Maria t'eeniger tijd heerfchenzou,

te vereeren. 't Is ook ten inzichte van deze groote voorzegging , dat

Sanderus deze Dochter voor een Profetes tracht te doen gaan. Morus
zelve had 'er zulk een goed gevoelen niet af, gelijk verfcheidene van

zijn gedrukte brieven betuigen , en men noch veel beter bemerken zou

in de geene , die achter gehouden is , op dat de eene Martelaar

den ander geen ongelijk en doe. Ik acht deze giiling genoegfam rede-

lijk; en ik laat aan mijn Leezers de vryheid van 'eraf t'oordeelen.

De verdedigingen van Morus, geholpen door de goede dienften,

welkende Kancelier en Kromwei hem beweezen
,

gelijk hy zelve er-

kent , bevredigden eindelijk den Koning, die de naam van deze Rid-

der uit het vonnis des Parlements deed wegneemen. Laat ons zien

,

wat dit vonnis ons van de zaak , daar wy af fpreken , zal leeren.

(aVtïVa- „ Elizabeth Barton , uit de Provincie van Kent , en deParochie van
reaamptftt ,,Aldington, ziek, en in de herffens geraakt zijnde , yieleerft in(a)

fi* detóe-
" âmentrekkingen van zenuwen, en voerde redenen, welke een krach-

n oor- » tlgzn indruk in den geeft der aanfehouwers maakten. Men geloofde,

deelt. u dat
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„ datzy vanGodaangeblaazen wierd ; en gelijk Ry kaard Marter, haar 1534.

,, Priefter > zich vroed maakte , dat hy uit deze gewaande aanblaazing

„voordeel zou trekken, vervoegde hy zichby Warham , Aardts-

„ biirchop van Kantelberg , maakte hem bekend 't geen deze Dochter

„ gezegt had , en kreeg laft om haar gade te flaan , ten einde hem re-

„ kenlchap te doen van 't geen op nieuws zou voorvallen , indien zy

„ andere verrukkingen kreeg. Elizabet ondertufichen vergeeten heb-

„ bende , 't geen men begeerde dat zy in haar overvallen gezegt had ,

„ wilde degierige en looze Priefter 't daar niet by laaten. Hy zei haar,

„dat zy gantfeh geen oorzaak had om haar redenen in den hals te

„haaien; dewijl ze haar van den Heiligen Geeft ingegeeven waren.

„Hebbende haar dit in 't hoofd gepraat, leerde hy haar het middel

„van de verrukte te verbootfen , mitfgaders de woorden die zy

,,fpreeken moeft. Om kort te gaan, hy nam zo veel moeite, om
,,haar tot dir bedrog wel afte richten , dat hy haar bekwaam zag om
„dedingen tot zijn volkomene vernoeging te doen. 't Gerucht der

„aanblaazing verfpreide zich wel haait , en trok een drang van ver-

„ wonderaars derwaarts. De Prieft'er had in een Kapel van zijn Paroc-

,,'hic een Beeld van de Maagd, 't welk hy befloot berucht te raaaken;

,, ten einde 'er het zelve voordeel afte trekken, als anderen van hun

„ Beelden trokken. Hy maakte makkerfchap met een zekeren Doctor,

„ Bokking gehecten , die Kanunnik van Jefus Chriflus Kerk te Kantel-

„ berg was. Hun fchikkingen genomen zijnde, bevalen zy aan de

„Non, in haar verrukkingen te zeggen , dat de Maagd haarver-

„fcheen, en tot haar zei, datzy, om haar volkomene gezondheid

„weder te krijgen , 't Beeld der Kapel van Aldington moed gaan be-

,, zoeken. Zy feilde niet, na alle de pofturen, en de wringingen ,

,,daar men haar op afgericht had, gemaakt, en na krachtiglijkeA

„godvruchtiglijk tegen de zonde , tegen de Kettery , en tegen Hen-
driks vervolgingen om d' echtfeheiding, gefproken te hebben, te

„zeggen 't geen men haar indemondhadgelegt. De dag tot het be-

,, zoeken van dit Beeld gefield zijnde , wilden omtrent twe duizend

„ perfoonen getuigen van dit mirakel wezen. Zo haaft als Elizabet ter

„gemelde plaatle gekomen was, viel zy in haarfamentrekkingen

:

„ zy maakte vreemde grimafTen , en vreemde pofturen ; en hebbende,

„ door haar redenen vol van godvruchtigheid , 't Volk bereid om haar

;, te gelooven, verklaarde zy , dat een hemelfcheingeevinghaar ten

„ Kloofter riep , en noemde Bokking tot haar Biechtvader. Kort dair

Ii na
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1 534. »na fcheen zy t'eenemaalgeneezcn, door de voorbidding van onze

3 , Vrouw; invoegen dat zy , om haar roeping te gemoet te komen,

„ 't Geeftelijk leven omhelfde. Maar daar zijn zeer fterke giflingen ,

„dat Bokking zich niet en vernoegde met bet hert van deze Dochter te

„ beftieren , en dat hy haar tot een minder geeftelijk gebruik deed die-

„nen. Zy viel zeer dikwils in haar verrukkingen : en men (hooide

„uit; dat ze vreemde openbaaringen had; dat ze een gantfeh hemel-

„ fche harmonie hoorde ; en dat haar de kennis van veele toekomende

„zaakengegeeven was. 't Gerucht van haar gezondheid maakte, dat

„zy wel haaft voor een nieuwe Profetes gehouden wierd, tot zo ver

„dat d' AardtsbifTchop van Kantelberg zich daar door verftrikfcen

„liet. Diering, een Monnik, die mee tot het fpel behoorde , maak-
„te een boek van de Profecyen en d' openbaaringen dezer Dochter;

„en men ftrooide uit, dat Maria Magdalena haar een briefgegeeven

„had, gefchreeven in den Hemel, met goude letteren, welke van

„verfcheidene perfoonen gezien was geweeft. De Non verzekerde

„van haar kant, dat de Koning te Kales in de Mis zijnde, een Engel

„'tSakremcnt wegnam, om het 'aan haartegeeven, zijnde zy ook
„in de Kerk, hoewel onzichtbaar, en dat de Engel haar vervolgens

„ weer in haar Kloofter bracht.

„ Maar men had met deze gewaande verrukkingen niet anders voor,

„als in het hert ([et volkeren hun genegentheid voor den Koning te

„dempen. De Non zelve heeft geen fwaarigheid gemaakt in te zeg-

„ gen : dat, hebbende Godgebeden aan haart' openbaaren , of hy Hen-

„ driks vervolgingen om d' Echtfcheiding goed keurde , x.y van Godts

aWege bericht tvierd , dat) x*o dez.e Vorft z,ijn huwelijkjdcedverbree-

„ kjn, en een andere Vrouw trouwde, hy geen maand heerfchenz,ou;

„•maar dat hy van dat oogenblif^afvan Godverlaatenworden , en een

„deerlijkenfebandig einde %jou hebben. De BiiTchop van Rochefter,

„en andere Medeftanders van Katharina, hadden deze dingen niet

„zo haafl: vernomen, of zy traden met de Non in gefprek. "Altemaal

„ hielden zy geheim , 't geen zy hen, raakende den Koning , verklaar-

„de; en cenigen onderfchraagden haar redenen, en wikkelden in

,>de zelve famenfweering een goed getal Monniken en Nonnen van

„Sion, van de Katuizers van Londen, en van de Kloofters der Cor-

„ deliers van Richemond, vanGreenwich, en van Kantelberg , zon-

„ der van verfcheidene andere perfoonen te fpreeken.

d'Ongebondenheid dezer lieden borft eens uit te Greenwich ; daar

de
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de Koning een gedeelte der zomer doorbracht» Een, Payton ge- 1^4."

heetcn , predikende voor hem , had d'onbefchaamdheid van hem in't
de
^"*^£*

aanzicht te zeggen : dat de verfchrik^elijkA^ oordeclcn Godts eindelijk cenige Mon-

op x.v}n hoofd gouden vallen : dat hy verfchetdene valfche Profeeten had, ~ c

%,
die hem bedroogen : maar dat hy , als een rechte tJHtcba , hem ver.

kondigde , dat de honden z^ijn bloed z.ouden likken , gelijk ~/ eertijdts dat

van Achab gelikt hadden. Dit was de text van de Cordelier, die

noch al arget uitvoer , en eindigde met het ongeluk der Vorften te be-

klaagen, dat zy altijd door een menigte van pluimftrykers omringd

waren.

Hendriks geduld was zo groot als d' ongebondenheid desCorde-

liers. Zijnde door deze redenen weinig getroffen, beval hy aan de

Doctor Corren , ofCurrwin , Payton op de volgende zondag te we-

derleggen. Corren verdedigde zijn Meefter, en noemde den Corde-

lier lafteraar, hond , verraader , en wedcrfpanneling. Payton alstoen

te Kantelberg zijnde , ftond een andere Monnik van het zelve Kloofter,

Elston genaamd , op; viel den Prediker in zijn redenen ; en heette

hem leugenachtigen Profeet , die de fucceflïe op een overfpel trachtte

tegrondveften, Hy voegde 'er noch by ; dat hy gereed waste bewee-

ren 't geen Payton gezegt had ; en fprak hier over met zulk een onftui-

migheid, dat men hem , zolang als de Koning'er zich niet mee moei-

de, de mond niet kon fluiten. En ondertufïchen beftond degantfche

ftraf van Payton , en van zijn Verdediger , niet als in een beftraffing,

die hen door den Raad gedaan wierd; een bewijs dat Hendrik zich

door zijn driften niet lichtelijk vervoeren liet; dewijl dufdanig een

mifdaad niet volgens de ftrenghcid geftraft wierd.

„ De Monniken , welke deel aan deze onderneeming hadden ,

„ verkondigden in hun Sermoenen d'openbaaringen der Non j maak-

ten de zelven bekend aan de Nuncien van de Paus , enaanKatha-

, , rina ; en vermaanden deze Vorftin , niet van haafrechten af te ftaan.

„ Thomas Abel was van dit getal.

Een geheim, geweeten van zo veel perfoonen , kon befwaarlijk

miffen uit te lekken. De Koning wierd dan onderrecht van 't geen

men tegen hem brouwde. In den beginne verachtte hy dezen aan-

flag; maar eindelijk deed hy de Samenfweerders by de kop vatten.

In de maand November des jaars 153 3. wierden de Non van Kent

,

Rykaard Matter, de Doctor Bokking, Rykaard Diering. Hendrik Gold

Priefter van een Parochie van Londen, Hugo Rich Cordelier, Ry-

I i 2 kaard
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1534- kaardRiföy, Thomas Gold, EduardTwaites, Edellieden , en Tho-
mas Laurene , in de Starrenkamer gebracht , daarzichzeerveelHee-

ren vervoegd hadden. Toen men de Schuldigen ondervraagd , en hun
belydcnis, door de welke zy de zaaken, daar zy meebcfchuldigd

wierden, bekenden, oncfangen had, vernoegd? men zich met hen

te veroordeelen tot een opcnbaare verbetering 'er afte doen, inS.

PaulusKerk, ftaandegeduurende het Sermoen over eind, en kezen-

de vervolgens hun belydenis overluid. De BiiTchop van Bangor pre-

dikte in deze gelegentheid; zijnde de Nonen haar Medeplichters op
eenftellaziegeplaatft. Dit was d'ontknooping van het werk ; en het

Volk, uit den droom geholpen, befloot uit dit geval , dat een Reli-

gie, die zich van diergelijke liften bediende, de waare Religie niet

kon wezen. De Schuldigen wierden uit de Kerk weer na de gevange*

nis gebracht ; alwaar eenige lieden van hun party de Non deeden aan-

maanen, dat zy ontkennen zou't geen zy beleeden had. Zy deeden

het gerucht loopen , dat haar belydenis haar met geweld , of met ver-

fhikking, uit den hals gewrongen was; 't geen buiten twijfel Hen-

drik verplichtte deze Dochter, en haar Aanhangers , met d' uiterfte

ftrengheid te vervolgen. Het Parlement veroordeelde dan ter dood

,

alsverraaders, Elizabet Barton , Mafter, Bokking, Diering ,Riche,

Rifby, en Hendrik Gold : maar Fifcher, BiiTchop van Rochefter,

Thomas Gold, Thomas Laurens, EduardTwaites, Jan Adeion, en

Thomas Abel, wierden alleenlijk verweezen tot de verbeuring hun-

ner goederen , en een gevangenis na befcheidenheid der Rechters»

't Boek van des Nonsgewaande Openbaaringen wierd gefmoord; en

men beval , op ftraf van gevangenis en verbeuring van goederen

,

dat alle de geenen, die 'er exemplaaren af hadden , de zelven aan

eenigenMinifter van Staat zouden ftuuren. Thans ontdekte men,
dateenen Hankherft, van de ftad Kantelberg, de brief gefchreeven

had, welke men foorgaf dat Maria Magdaiena van den Hemel had

medegebracht: en men verfrond ook toen , dat de deur vandeflaap-

zaal , die, volgens't gevoelen van alle deze lieden, door mirakel

open ging , op dat de Non in de Kapel met God konde gaan fpreeken,

van menfchen geopend wierd, welke alleenlijk dachten om hun vlee-

fchelijke luften te verzaaden. Aldus wierden de mifdaadigften van haar

Medeplichters met haar veroordeeld. De Koningin Anna deed gena-

degeeven aan de geenen , die zich hadden laaten verleiden.

De zittingen des Parlements wierden uitgeftcld van de negen- en*

twin-
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twintigfte Maart tot de darde November: maar eer ze fcheidden, 1534.

deeden allede de leden van dit ligchaamdenced , volgens het formu-

lier, om de fuccellieaan de Kinderen van de Koningin Anna te verze-

keren. Dit blijkt uit de wet, die 'er in 't gevolg afgemaakt wierd.

De Koning had mogelijk d'cxecutie der Non en haar Medeplichters

opgefchort, in de verwachting na tyding van de Bode, dien hy met

d*Ac~te van zijn onderwerping na Romen gezonden had : maar einde- Executie

lijk wierden Elizabet Barton , Bokking, Marter, Diering, Rifoy , ^mJc-
en Gold, ter dood gebracht, Riche kreeggenade , offtierf in de ge- plichten,

vangenis. DeNondecdin weinige woorden de volgende belydenis. Denzo

„Ik kom hier ter plaat ie een ftraf ontfangen , die ik zeer rechtvaar- tr

„diglijk verdiend heb: en niet alleenlijk ben ik zelve d'oorzaak van

,, mijn ongeluk ; maar ik heb my ook noch te verwyten de dood der

„perfoonen, welke hier met my lyden. Ondertuilchen , om de waar-

heid te zeggen , 'k geloof niet, dat ik , ten hunner opzichte , zo

„laakenswaardig ben. Zy hadden verftandts genoeg, om t'erkennen,

„ dat ik maar een arme on weetende Dochter was; en dat derhalven

,, de zaaken , welken ik deed, zodanig niet konden zijn , als de wereld

„geloofde. Zy moeden oordeelen , waar ze van daan kwamen, en

„bemerken, dat het maarbedrog was: maarmijn guigchelaaryenhen

„ voordeelig zijnde, gaven zy my grootelof, en trachtten my vroed

„ te maaken , dat de Heilige Geeft in my werkte. Dronken van hun
„vleyeryen, heb ik my overgegeeven aan een hoogmoed, en aan

,, een goed gevoelen van my zelve , welke my gebracht hebben in de

3
,ftaat, daargy my in ziet. Maar ik verzoek God, en den Koning,

,, om vergiffenis; en ikbdweer u altemaal, God te bidden, dat hy

,,hymy barmhercigheid betoone , en dat hy deernis hebbe met de

„geenen, welke met my gaan lijden.

Dit verhaal heeft ons lange tyd opgehouden; maar het is nood-
zakelijker, als het ter etrlteropflag wclfchijnt. Want i.Sanderus

wil lieden , die om een fchandelijke farnenfweering ter dood gebracht

worden, voor martelaaren doen gaan. Enz. dit is 't, 'tgeenHen-

drik tegen de Monniken heeft begonnen te verbitteren ; zijnde dit be-

drog de grond geweeft der ftrengheden , welken hy in 't overige van

zijn leven oeftende. Het bracht noch een andere werking voort , boe-

zemende het Volk een grooter afkeer als ooit voor het Roomfche Hof
in j invoegen dat de wetten des Parlements tegen dit Hof met een zeer

goed oog aangezien wierden. Eindelijk, men maakte zich vroed,

Ii * dat,,
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- ., dat , hoewel dit bedrog nieuw was , 't gebruik van het zelve zeer oud
kon wezen; en dat de Monniken mogelijk hun aanzien zo hoog niet

gebracht hadden , als door diergelijke liften. Deze gedachte bereidde

de Volkeren tot de verdelging der Kloofters goed te vinden : maar
men vernoegde zich in 't eerft met de Obfervantynen van Richemond,
Greenwich, Kantelberg, Newark, en Newkaftel, uit hun Hui-
zen te zetten ; hen te verdeden in d'andere broederfchappen der Cor-

•zict Stow. deliers \ en Auguftyners in hun plaats te ftellen.

Men meent De BifTchop van Rochefter verdient wel, dat wy hem hier ter

Rfchefdoch P^atfe niet en vergeeten; inzonderheid, dewyl men de zaak van
zonder' Elizabet Barton aan kan merken als d' eerfte trap van zijn val. De

handel ondekt zijnde , wierd de Broeder dezes Biflchops van Krom-
wel belaft, hem te gaan vinden, hem zijn beleid in deze zaak krach-

tiglijk te verwyten, en hem te zeggen, dat, zo hy hier over aan de

Koning fchreef, zo hy zijn fchuld bekende, zo hy 'er vergiffenis af

verzocht, de Koning buiten twyfel deernis zou hebben met een zieke

gryzaard. Maar Fifcher wilde veel liever de zyde neemen van zich te

rechtvaardigen , als die van toevlucht te neemen tot de goedertieren-

heid zijns Vorfts. Hy antwoordde aan Kromwei : dat alles, 't geen

hy hier in gedaan had, gefchied was om de Non te beproeven, en

t' ontdekken, of haar openbaaringen waarachtig waren. Hy beleed:

dat hy voor deze Dochter een groore achting had opgenomen, om
dat hy haar van al de wereld geacht zag : dat zy zich aan het Geefte*

lijk leven had gewyd: dat haar Biechtvader, een man wiens vroom-
heiden wijfheid hy kende, hem 'er een goed getuigenis af had gegee-

ven : dat andere Godvruchtige en verftandigeGeeftelfjken, 't zelve

gevoelen 'er af hadden : dat de laatfte Aardtsbiflchop van Kantelberg

'er veel wetks af maakte : en dat, volgens de Profeet Amos , God
•niets en doet , ponder het aan zJjn dienaars t'opcnbaaren : dat hy dan me-

nigmaal met haar gefproken, en menigmaal met haar had doen fpree-

ken door zijn Aalmoezeniers, zonder ook het minfte bedrog in haar

te hebben konnen ontdekken : dat zo hy ftil gefvyeegen had ter zaake

van 't geen zy hem raakende den Koning had gezegt , zulks om twe re-

denen gefchied was : 1. dat de Non hem verhaald had, dat zy zich

voorden Koning met een volkomene vrymoedigheid hier over had
uitgedrukt : 2. dat,gelijk zy niet verklaard en had,wie den Koning zou

ombrengen , het niet wel mogelijk geweeft zou hebben , 't gevaar te

voorkomen: dat ten anderen, zo een Geeftelijke in de zaaken van

het
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het gewilTe niet gehouden is d'oordeelen Godts aan te kondigen aan 1534.

perfoonen, die het niet willen lyden , de zelve regel in de wercldfche

zaaken plaats moeft hebben : dat op deze grond , hebbende de Ko-
ning hem altijd voor 't hoofd geftooten als hy hem eenigen raad had

gegeeven , hy in deze gelegentheid zekerlijk gehekeld zou hebben ge-

worden ; en dat ook zelfs de Koning hem van d' ondernecming ver-

dacht zou hebben. Fifcher eindigde, verzoekende door de verdic-n-

ften desZaligmaakers, dat men hem hier over niet meer zou ont-

ruften , zomen niet en begeerde, dat hy 'er zijn gedachte zeer vry-

moediglijkover uitte.

Kromwei deed hem een zeer lang antwoord, 't Staat in onze Ver- N». 53.

zameling 5 en ik heb het gecopieerd na het klad, géfchreeven door Ziefrfe Bi~

dien Heer. Hy perfte'erden Prelaat zeerkrachtiglijk in, vertoonende ™***b"k

hem: dat zijn beleid niet en was dat van een voorzichtig Biflchop , r*"^»™'
die geen aanbrengingen gelooven moet , zonder de zaaken wel onder-

Êi j4
vorfcht te hebben : dat, zo men de praatjes van den eerftkomende voor

openbaaringen nam , alle de Staaten in de verwarring zouden vallen:

dat men uit de woorden van Amos niet befluiten kon , dat ieder geval

zijn eigen Profeet moeft hebben: dat 'er in tegendeel verfcheidene

zaaken gefchied waren, zonder voorzegt ge weeft te zijn : datdereg-

re reden, die Fifcher gebracht had tot de voorzeggingen der Non te

gelooven, hun materie was: dat , als deze BiiTchop zich eenmaal

had laaten voorinneemen, hy alles , 't geen zijn vooroordeelenon-

derfchraagde, omhelfde : dat, om daar af verlicht te zijn, hy 't zijn

gewifle maar had tevraagen, ofhy de zelve lichtgeloovigheid gehad

zou hebben, ingeval Elizabets voorzeggingen den Koning gunftig

hadden geweeft ; often{minften , ofhy deze voorzeggingen niet door-

grond zou hebben : dat zijn ftiifwygen ineen zaak, daar des Konings

leven in gevaar ftond, mifdaadig was : dat zijn ontfchuldigingen zeer

blaauw waren: dat, zo hy voor 't gerecht getrokken wierd, hy ge-

wilTelijk veroordeeld zou worden : maar eindelijk, zohy zijnfchuld

bekende , dat de Koning alles vergeeten, en hem hcrftellen zou ,

hoewel hy zeer vertoornd was over zijn manier van doen , en zijn

hardnekkigheid in die te verdedigen. Kromwei ftaat 'er borg voor.

Hier uit kan men zien , dat , hoewel Fifcher den Koning in de zaak

der Echtfcheiding zeer vertoornd had , Hendrik hem echter zijn mif-

daad niet verfwaaren wilde. Maar deze Prelaat , altyd even trotsen

ontembaar , die niet bekennen willende , belemmerde men hem in het

pro-
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1534. proces van de Non. Ennochtoen, hoewel men hem in de gevange-

nis kon zetten, en zijn goederen aantaften, vind ik niets, dat de

Koning zich van zijn ongeluk gediend heeft: en hy was 't zelve, die

door nieuwe lafteringen zich een fchrikkelijker ftorm op den hals haal-

de , daar hy eindelijk door verfmoord wierd.
Menfwecrt Na de zittingen des Parlements duurde men CommiiTariiTenaanal-

janalle kan- ., ° . .
,

. . , , .-"--.*
tend' onder- Ie kanten , om den eed van genooorzaamheid aan de wet der Succef-
howjmgvan fie t'omfangen. Een iegelijk deed ze zonder eenigefwaarigheid , vol-
de Wet der - ° ,

o ' & &
^ !. .

Succedie. gens ;het formulier , t geen er ar gemaakt was 5 en Gardinerfchry-
(4) Den vencle van (a) Winchefter, ontboot aan Krom wel: dat d' Abten,

6 May.. de Prioors , en de Gardiaanen derKloofters , dePriefters der Paroc-

hien, en der Kapellen van de provincie, altemaal dezen eed met
onderwerping hadden gedaan , in de tegenwoordigheid van de

Ziet a O- Groot-Kamerling, van Mylord Audley , en van verfcheideneEdel-
'•^j" d •lj\ Heden : dat ieder Overfte aan de ComiiTariiïen een lijft had gegeevea

otheekvan van de Monniken van zijn Kloofter, welke boven deVeertien jaaren

Cotton Ot- waren : en dan men Afgevaardigden genoemd had , om hun eed
bon.C.io, fontfangen.

Men weet niet, op wat wy ze deze eed door de Geeftelijkheidge*

daan wierd. d'A&en zijn'er af geregiftreerd geweeft; maar Maria

deed ze uit de Boeken wegneemen, hebbende aan Bonner een Com-
miiTie gegeeven om aan kant te maaken 't geen onder Hendrik tegen

d'eer van de Roomfche Stoel, endeKloofterorder, gedaan was: en

aldus worden d'Acten van verfcheidene dingen , daar ik in 't gevolg af

fpreekenzal, niet meer gevonden. Maar Bonnersnaarftigheid heeft
{b) Zy z jcn n {et over aUes konnen uitftrekken. Daar zijn (b) twe onderteke-

yijnvan
ningen van Kloofters overig : d'eerfteis van de PrioorendeMonni-

-T ken van Langleroy , welke Dominikaners waren; van de Cordehers

van Ailesbury; van de Dominikaners van Donftable j van de Corde-

iiers van Bedfort ; vandeKarmeliters van Hekking ; envandeCor-
deliers van Mare : en de twede is van het Kloofter van Deptford , wel-

kers Nonnen de regel van S. Dominicus volgden. Boven dat de Gee-
ftelijken in deze Aclen hun getrouwheid aan de Koning vernieuw-

den , erkenden zy plechtiglijk de geldigheid van zijn twede huwelijk,

"Ziet on- en beloofden , den Kinderen, die daar uit voortkomen zouden , ge-

%e l'er~a- trouw te zijn. Hier na erkenden zy Hendriks' geeftelijke opper-

ivjo
**' hoofdigheid: zy verklaarden, dat de Paus geen meer macht had,

Rot'. Clan f.

^sc* an<^ere Biflchoppen: zy beloofden , den Koning te gehoorzaa-

men ,
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men, onaangeziendecenfuren van't RoomfcheHof: en zy verbon- 1534.

den zich altemaal met een eed ; dat zy JefusChriltus, enzijnEuan-

geiium , zouden prediken opeen eenvoudige en oprechte manier , en

overeenkomende met de Schriftuur, en d' Overlevering der Recht-

zinnige en Katholijke Leeraars; dat zy God zouden bidden , eerfte- De%e

lijk voor den Koning,onder de hoedanigheid van Opperhoofd der Ker- laatjic

ken van Engeland; vervolgens voor de Koningin , en voor hun Kin- ^
altJ

illen

deren; en daar na voor den AardtsbiiTchop van Kantelberg , en J"^'.
d' overige Geeftelijkheid, na ieders rang. DePrioorender zesKloo*

re £fte%

fters, welken wy zo eren genoemd hebben, tekenden altemaal deze

gewichtige verklaaring , en zegelden ze met het zegel van ieder Broe-

derfchap; belijdende, dat zy't uit hun vrye wildeeden, zonder'er

toe gedwongten te zijn , en uit de naam van alle d'overigen dc$ Kloo-

fters.

Maar Morus, noch de BiiTchop van Rochefter , wilden nooit de-

zen eed doen , volgens de forme in de welke de zelve begreepen was.

Gelijk de val dezer twe groote Mannen vermaard is, is het recht,

dat wy 'erdetrappin, end' oorzaak, afvernaaien.

De Raad van Staat vergaderd zijnde te Lambeth , in 't Paleis des

AardtsbilVchops , om verfcheidene perfoonen den eed te laaten doen,

wierd Morus voorde zelve gedagvaard. Mengaf'erhemterltondhet Mems en

formulier af*, gezegeld met het groot zegel. Hy vraagde na de wet, Fif

r

c

e„

C

jVn
C1 "

op de welke dezen eed gegrond was : en hebbende beide deze (lukken ted te doen,

genoegfaamgeëxamineerd, antwoordde hy , dat hy niet en doem-

de , noch de geenen die de wet gemaakt hadden , nochdegeenendie

den eed deeden ; maar wat hem belangde , dat zijn gewiiTe, en de

zorg van zijn zaligheid , niet toe en lieten, dat hy dit formulier te-

kende : dat , zo men 't echter begeerde, hy een anderen eed zou doen,

die het zelve eind zou hebben. De Kancelier viel daar op in;jdat Morus
tocdaar toedenjeenige was, die dezen eed niet had willen afleggen ;

dat' er de Koning ten uiterften over vertoornd zou wezen ; en daj

de Ridder zeer wel zou doen , zo hy dacht wat hy deed. Aldus ging

hy weer heen; en vanaüedegcenen , die na hem verfcheenen, was

'er niemand als Fifcher , die de zelve fchrooming had. De Raad zich

ontiemmerd hebbende van d'anderezaaken , wierd Morus weer ge-

dagvaard. Men vertoonde hem terftond , hoe veel lieden de fucceilie,

volgens de termen van het formulier, befwooren hadden. Morus
antwoordde; dat hy niemand en doemde , om dezen eed gedaan te

Kk heb-
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1^34. hebben: maar dat hy zelve ze niet doen en kon. En als men 'er hem
de reden afvraagde , antwoordde hy 5 dat , zohy zich daar over ver-

klaarde, hy den Koning meer vertoornen zou, als hy door zijn wei-

gering had gedaan: vermits men hem alsdan aan zou merken als een

man, welke ontkende, dat de wetten des Parlements met recht ge-

maakt waren, 't Was te vergeefs , dat men hem perfteomtefpree*

ken : hy vernoegde zich met te zeggen; zo den Koning't hem ge-

bood, dat hy alsdan een memorie van zijn redenen zou geeven.

Kranmer voerde hemtegemoetj dat, dewijl hy niemand en doem-
de wegens den eed gedaan te hebben, hy niet en geloofde , dat het

een zonde was; dat alles aldus op een bloote twyfeling uitdraaide;

dat hy ten anderen welwift, dat hy den Koning gehoorzamen, en

zijn wetten onderhouden moefti dat derhalven, in plaats van een

bloote twijfeling die aan d'eene kant was , hy aan d'andere een volko-

mene zekerheid had , en derhalven gehouden was het zekere te doen,

zonder zich met het twijfelachtige op te houden. Deze redenen ver-

waggelden Morus een weinigje ; geevende de verdienden van de per-

foon, diefprak, noch meer krachts aan zijn woorden, gelijk dezen

Ridder naderhand bekende. Maar hy antwoordde ; dat hy de fwarig-

heden van wederzijde rypelijk overwoogen had j dat zijn gewiffe ten

dezen opzichte een vaftbefluit had genomen; en dat , zo men 't be-

geerde, hy fweeren zou, dat zijn weigering gegrond was op een

waarachtige bekommering van confeientie, en niet op een enkele

finlijkheid , of halfterrigheid. Den Abt van Weftmunfter liet zich

hier op hooren •, dat, op wat wyze Morus de zaak aanfehouwde,
zijn gewiffe hem bedroogen had; en eindelijk dat, degrooteRaad

desKoningrijksvaneen ander gevoelen zijnde, Morus zijn gewilTe

hervormen moeft. Deze redenering voegde zeer wel aan een rijke

Abt, gelijk die • en wy konnen daaruit befluiten , hoe teder zijn

confeientie was. Morus antwoordde ; indien hy deneenige tegen het

geheele Parlement was , dat hy zich van zich zelven wantrouwenzou;

maar dat , zo hy de groote Raad van Engeland tegen hem had , hy de

gantfche Kerk, die groote Raad der Chriftenen , voor hem had.

Kromwei , die Morus hertgrondiglijk beminde
, gelijk deze zulks er-

kent, was zeer geraakt over hem na zijn bederf te zien loopen. Hy
betuigde, dat hy liever zoude willen, datzijn eigen Zoon herhoofd

verloorenhad, dan hem in de zelve ftaat , als Morus, te vinden.

Morus en Fifcher aanbooden echter, een anderen eed te doen,

om



In ENGELAND. //. Boek. 259

om de fucceflie, ten hunner opzichte, aan Annas Kinderente ver- 153?.

zekeren: en de reden, die hen bracht tot deze aanbieding te doen ,

was dat het in de macht des ParlemeVits ftond , de fucceflie te regelen.

Kranmer , wiens gemaatigdheid en voorzichtigheid groote lofverdie-

nen , zag met een opflag alle de gevolgen van dit difpuit. Hy oordeel-

de, dat d' achtbaarheid dezer twe groote Mannen, en hun halfter-

righcid , hen ten einde toe onderfchraagende , men niets van hen ver-

krygenzou, dan 't geen zy zouden willen toeftaan. Dit deed, dat hy Ziet bet

een zeer dringende brief aan Kromwei fchreef; om hem te bidden, Bocl^gebee-

zo veel te weeg te brengen, dat Hendrik zich met hun aanbieding
'J"?

',

_

vernoegde. Hy vertoonde hem ; dat, zo Morus en Fifcher defuc-
nenvan

ceflie eenmaal befwooren, de geruftheid algemeen zou wezen ; en ivtaver

,

dat men gantfeh geen fwarigheid zou maaken in de wetdesParle- pag.so*.

mentst' ondertekenen, als men zich door dit voorbeeld befchut zou en^ac.

zien: maar deze wyze raad wierd niet gevolgd. De Koning tegen hen Moruieo

vergramd, ftuurde hen naden Tour; en op dat zy niet tegen zijn den Touj

Echtfcheiding , of tegen zijn Opperhoofdigheid, zouden fchry ven, sc*et «

deed hy hen papier en inkt beneemen. Den ouden BifTchop wierd in-

zonderheid zeer kwalijk gehandeld : men beroofde hem van 't tydelij-

ke, en't geeftelijke, zijns Bifdoms , en van alle zijn goederen; zelfs

liet men hem nauwelijks eenigeoude vodden , om zich te bedekken :

en men gaf hem in zijn gevangenis , noch fpy zen na zijn ftaat en zijn

ouderdom, noch andere dingen die hyhoognoodig had. De brief,

welke hy hier over aan Krom wei fchreef , betoont genoegfaam , hoe

zeer deze handeling hem pynigde. Maar het overige van dt ze droevi-

ge hiftorie , die een vlek aan Hendriks geheugenis is, tot ons darde

Boek behoorende , zoo laat ons ons haatten om dit te befluiten.

Hoewel men in het laatfte Parlement met den Paus gebroken had , Andere

was Hendriks Opperhoofdigheid echter noch niet wel beveltigd. ^"^«g <*«

Dit was het werk der zittingen van November, en December; daar

gantfeh geen lichten afoverig zijn , zijnde de Journaalen verlooren.

Wy moeten derhalven de kennis daar afvan elders haaien*

d'Eerfte Wet, welke men te voorfchijn zag komen , beveftigde Hendriks

't geen de Vergadering der Geeftelijkheidalreedts verklaard had; dat OpJXof-
den Koning het Opperhoofddes Kerks van Engeland was. 't Parlement d'gneid er-

voegde 'er by ; dat de Koning, en z.ijn Navolgers kennis z.ouden kpn-

nen netmen van de dwaalmgen , ketteryen , en rmfbrtttken > en daar

m voorwen*

Kk 2 Een
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van oen eed
wegeBS de

fucceflic.

Tienden
den Koning
toegeweezé*

1534. Een andere Wet beveftigde't formulier van den eed, daar hier

Beveftïging voor af gefpron<:« is. Want hoeweide twe Huizen , in'tbefweeren

van de fucceffie . het zelve gevolgd hadden , weigerden verfcheidene

perfoonen zich <Iaar na te voegen, onder voorwending dat de Wet
het niet goedgekeurd had : maar het Parlement verklaarde, dat men
het volgen zou , op de ftrafFen begreepen in de Wet.

d'Ecrfte. Door een andere Wet , wierden d' Annates en de Tienden den

na£1'tn£ Koning toegeweezen, als het Opperhoofd. De Geeftelijkheid had

de fmooring der Annates zeer wel behaagd , in de hoop dat de

Kerk van dit recht ontlaft zou wezen. Maar vermoedelijk zou

«ze greorer weert* il gehad hebben om daar in te bewilligen, indien

zy voorzien had , dat me • ze altijd van haar zou eiflehen, hoe-

wal voor een ander als den Paui. Men fprak'er ook niet af, voor

dat ai het geen, 't welk men in de Vergadering der Geeftelijkheid

tegen de Roomfche Stoel te doen had, afgedaan was. Thans ar-

beidde Hendrik om de rechten des Paus op zich te doen overbren-

gen : en gelijk het Parlement de Geeftelijkheid wel wat vernederen

wilde, wierd'cr des Konings voorftelling wel aangenomen 5 zijn-

de de Geeftelijkheid, zonder een vreemde byftand , niet bekwaam om
hem te wederftaan.

Vervolgens fteldemen vaft, welke mifdaaden mifdaaden van Staat

geacht zouden worden ; gelijk als die van Hendrik de naam en waar- 1

di'gheid van Koning , ofzijn andere tytels , te bctwiften ; en hem Ket- *

ter , Scheurmaaker , Tiran , Ongeloovige , ofonwettigen Bezitter , te

noemen. d'Ongebondenheid van eenige Monniken gafvoettot deze

wet , die aan haar overtreders het privilegie der vryplaatfen weigerde.

Men fprak ook van Suflragaanen in teftellen, na het voorbeeld
der eerfte Kerk , op dat de Sakrementen, volgens d'oude gewoonte, te

ter bediend, veelegoede werken te lichter geoeffend, endeheili-

6 . verborgenheden met meer nutheidts gecelebreerd mochten wor-
den. Thedfort , Ips wich , Kolcbefter , Douvres , Gilford , Southamp-
ton , Tauthon, Schafsbury, Molton, Maldebourg, Bedford, Lei-
cefter , Glocefter , Schrewsbury , Briftol , Penreth , Bridgwater , No-
tingham , Grantham, Hul, Hultington , Kambrige, Pereth en Barwik,
S. Germain in Cournouaïlle, en 't Eiland Wigt, wierden genoemd
tot zo veel Sufffagaanftoelen. lïn om die te vervullen, moeft de
Biiïchop van het Bifdomtwe perfoonen aan de Koning voorftellen,

die 'er een afveikoozen hebbende , hem aan den AardtsbifTchop van

de

Mifdaaden
mifdaaden
van Staat

verklaard.

V.'ettot

d'infïellinw

van Suftra^,
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de Provincie ftuurde, omgewyd te worden. Dit gedaan zijnde, kon 1534.

de Suffragaan zijn jurifdiclic oefFenen , volgens de macht van de

Biftchop des Bifdoms, of volgens d'oude gewoonte : maar zijn macht

moert niet duuren als ter belcheidenheid van den BifTchop des Bif-

doms. Een iegelijk kan in onze Verzameling zien , hoe dit volbracht N°. 55.

wierd. Men twyfelde nier , of dit was d'order der oude Chorepifcopiy

ingefteld voor het eerfte Concilie van Nicea , en vervolgd tot aan de

negende Eeuw , wanneer een Dekretaal van Damafius nagebootft

zijnde, men hen affchafte, hoewel by trappen. Hendrik de VIII.

herftelde hen in Engeland.

Men raadpleegde eindelijk wegens geld aan de Koning te geeven ,

die federt twe jaaren geen geld van het Parlement genooren had. Men
verhefte uitfteekend zijn goed beleid. Men vertoonde : dat hy En-

geland federt vier-en-twintig jaaren in ruft, en overvloed, had ge-

houden , hoewel hy met zijn gebuurendikwils oorlog had gevoerd :

dat hy zeer groote koften had gedaan tot den oorlog van Schotland,

tot defortificatien vanKales, en tot den oorlog van Ierland : dat hy

arbeidde om d' Ierlanders te befchaaven , een Volk tot die tijd toe

halfterrig, onredelijk, dom, en wild, en hen tucht en wetten te

doen aanneemen : dat hy de grensplaatfen verfterkte , te Douvres een

nieuwe haven deed maaken, en die van Kales verhielp: dat, niet ver-

noegd met zijn Volkeren geduurende zijn leven gelukkig te maaken,

hy hen ook het zelve geluk na zijn dood wilde verzekeren; dat het

Volk van haar kant eenige zucht, en eenige erkentenis , voor deze

goede Vorft behoorde te hebben. Hendrik , van zijn'kant, gafaan 't

Volk een algemeene vergiffenis, doch echter bepaald volgens de

gewoonte. Fiicher en Morus waren 'er buïtengeflooten; en daar- Morusen

enboven veroordeelde het Parlement hen, door twe byzonderevon- SS"]*"
nillen , tot de gevangenis, en de verbeuring van goederen. Men ment veroor.

begreep meer andere Geeftelijken in Fifchers fententie \ te weeren, ckeld»

ChriftofFel Plumtner, Niklaas Wilfon, Eduard Powel , Rykaard

Fetherftone, en Myles Wilivs, welke altemaal geweigerd hadden

de fucceflie volgens het formulier te befweeren* Alle hun beniricien

wierder. op den 1 January 1535. ledig verklaard ; maar weinige per-

foonen verhaaftten zich om Fifchers plaats te bekleeden : want Jan

Hiifley , die op hem volgde, wierd niet eer gewydals in den jaare

b 5 3 7. Wat Morus belangt, de nyd had veel deels aan zijn verwy-

zing. Men befchuldigde hem van ondankbaarheid jegens den Koning,

Kk 1
die
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1524. die hem met weldaaden had opgehoopt: men betichtte hem met zaad

van verdeeldheid onder 't Volk geftrooid te hebben en de fucceflie

niet te hebben willen befweeren. Men verbrak de giften , welken den

Vorft aan hem had gedaan,

d'Eenen laakten deze ftrafheid : d' anderen die in een tijd van

Openbaare omkeeringen noodzaakelijk oordeelende, zeiden, dat twe perfoo-
•evociens nen van dit gewicht niet te ftraffen , geweeft zou hebben de halfter-

veroordee- righeid der anderen bekrachtigen , en de Koning de genegentheid zij-

ner Onderzaaten onttrekken. Men geloofde niettemin, dat, hun

veroordeeling aangemerkt konnende worden als een vervolging, zy

hen doorluchtiger maakte, en hen meer machts gaf in den geeft des

Volks, 't geen zich lichtelijk laat vermurwen, als de lieden lyden,

en dikwils een beter gevoelen opvat van de zaaken , om de welken het

hen zich ziet opofferen. Anderen verwonderden zich over de gerech-

tigheid Godts, die Morus en Fifcher eindelijk byna zo ftrengelijk

handelde, als zy een groot getai van perfoonen gehandeld hadden.

Deze had Luithers Aanhangers met alle geweld vervolgd : en wat

Morus belangt, hy had hem geen quartier gegeeven, zo lang als hy
zich met de macht in de hand had gezien.

Aldus eindigden de zittingen des Parlements, met de welke wy
dit Twede Boek eindigen moeten, om tot een darde fpacie vantijd

over te flappen, waar in wy Hendrik zijn Staat zullen zien regeren,

zonder zijn gezag met anderen te deelen. Maar eer wy daar komen,
zo laat ons een weinigje fpreeken van de voortgangen , welke de Re-

formatie in Engeland had gedaan.
Volfey, Kardinaal van Jork, vervolgde de Novateurs, of In-

Voortgang voerders der nieuwigheden, niet ftrengelijk; 't zy dat zijn haat te-

stkin En- Sen ^e Geeftelijkheid de geene maatigde , welke hy tegen hen gehad

geland. zou konnen hebben ^ 't zy dat hy zich verheugde over haar te pyni-

gen. Zo lang als het proces, aangefteldomd'Echtfcheiding, duur»

de, wierd'ernieteen Aanhanger van Luitherveroordeldj en'tftaat

tegeloovcn, dat deze zachtheid op Hendriks bevelen gegrond was:
Want de leere der Reformateurs aanmerkelijke voortgang doende,
ontbrak 't de Gceftelijkheid aan geen voorwendingen om haar wreed-
heid t'oeffenen. Wyders droeg de Koning zjeh waarfchijnlijk hier

aldus in, om de Paus te doen gevoelen , dat de Kettery in Engeland
ingevoerd zou worden, indien het Roomfche Hof altijd even on-
verbiddelijk bleef.

Maar
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Maar Volfeys ongenade opende den Reformateurs een veld van 1534,

lydingen. Morus verzocht aan de Koning, d' uitvoering der wetten

tegen de Ketters. Hy vertoonde hem; dat het middel om de Paus te

winnen was, de Geeftelijkheid befchermen, en de leere verdedigen ;

en dat hy hier door veel meer te weeg zou brengen,alsdoor de dreige-

menten , en de ftrengheid. Hendrik beval dan, dat men deze wetten

in 't werk zou (tellen ; en hy verbood, de werken der Ketters te lee-

zen , en 'er in Engebnd te brengen : 't geen echter niet en belettede

dat'er eenigen gezien wierden. Ieder jaar kwamen 'er van Antwerpen a^t^.
nieuwe Traktaaten tegen d'ongeregeldheden der Geeftelijkheid, te- uatcn tegen

gen de Bedevaarten , tegen d'aanroeping der Heiligen , tegen de Reli- ÏJjjJJ^
11'

quien, tegen de Verdienften der Goede Werken , en tegen den Beel-

dendienft. Tindal
, Joye, ConuVntinus , en d'andere Auteurs dezer

Traktaaten, predikten niet als het geloofin Jefus Chriftus, en de ge-

hoorzaamheid aan het Euangelium.

't Boek, 't geen het meefte gerucht maakte, was d' Overzetting Te ftamen7

des Nieuwen Teftamcnts. De gantfche Geeftelijkheid klaagde, dat door Tindal

ze kwaad en valfch was. Maar Tonftal, Biflchop van Londen, een ^IftHall.
Prelaat van een altijd volmaakte maatigheid, wilde niemand hier

over vervolgen : hy deed alleenlijk zijn beft , om dit Boek te fmooren.

Op zekere tijd , zoals hy van Kamerijk wederkeerde > door Antwer-

pen trekkende, liet hy Pacquinton, een Engelfch Koopman van de

ftad, haaien, en bad hem, te verneemen , hoe veel men van die

Teftamenten zou konnen krygen. Pacquinton, een geheim vriend

van Tindal, verwittigde hem van 't geval, 't geen Tindal heel wel

aanftond. Hy wift, dat zijn eerfte overzetting niet vry van feilen

was. Hywenfchte die te verbeteren : maar hy was arm ; en veel ex-

emplaarenvan zijn boek bleeven hem op den hals. De Biflchop kwam
dan recht van pas deze exemplaaren opkoopen , welke vervolgens ver-

brand wierden, 't Volk vergramd over deze ontheiliging, befloot ,
Te Londen

1 j l r 1 , „ .. .
ö

. . , ^ ,.
& ° n verbrand 111

dat de neertellende Religie weinig met het Evangelie over een moeit deftraat

komen, 'tWas genoeg om de vooroordeelen tegen de Geeftelijkheid Gn«p""de «

te verdubbelen, en zeer groote genegentheid tot het leezen vande
Bybel te doen ontftaan.

Tindal zijn tweede druk voltrokken hebbende , ftuurde'er een

grootgetal van exemplaaren afna Engeland. Omtrent deze tijd wierd

Conftantinus by de kop gevat. Den Kancelier ondervraagde hem in 't

byzonder, en beloofde hem zijn genade, indien hy ondekte, wie

de
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1534. de Ketters aangemoedigd , en bygeftaan had , om dit boek weer te

drukken, d' Aanbieding aangenomen zijnde , zeiConftantinus, dat

het de BiiTchop van Londen was, die, met alleen de helft van d' eer-

fte druk dezes Teftaments te koopen, Tindal opgewekt had, om hefc

weer op de pers te leggen. Al de wereld fchertfte met dit werk;

en de verftandige lieden verwonderden zich over Tonftals bezadigd-

heid.

Maar de Geeftelijkheid wraakte deze Overzetting , en beloofde

een beter; verhoopende de nieuwsgierigheid des Volks daar door te

j)enl4 dempen, ofteverflaauwen. Toen ook den Aardtsbiffchop van Kan»

Tvtayi<s$o. telberg, de Kancelier Morus, en de BiiTchop van Londen , met
't Is het eenige Godtsgeleerden , enCanoniften, een A&e maakten, om in

laatfkeftul^ hetLofhet leezen der Ketterfche boeken te verbieden , voegden zy
V
*An >erDyi dat, hoewel de Bybel bywylen in de handen des Volks ge-

der Conti-
^e^ was gewee^ > l leezen van dezelve niet noodzaakeJijk was ; en

Hen vau aat de Koning , ten minden alstoen , wel deed die niet toe te laaten.

Engeland Aldus verdween al de hoop van de Bybel in 't Engelfch te hebben.
van Sfel- Een ander geeftelijk en aangenaam boek wierd wel ontfangen.
ma"-

't Voerde tot tytel 'Requefl der $s£rmen K Hier in klaagden de rechte
Kequei Armen . ^ fat $ aalmoezen , welke aan hen gedaan moeften

rnen „
e , ,, worden, van fterke en luye Monniken weggenomen wierden : dat

febnven ,, alsieder der vyf Bedelorders by wyken maar een ftuiver van elk

dooreenen ,, huis des Koningrijks had , zulks een genoegfaame fom maakte, om
Tifcbe,van

sj derechte Armen t' onderhouden ; dat de Bedelmonniken 't gemeen
Grayes-um ^ ten j^ waren ^ ZOnder 'er eenige dienft aan te doen : dat, zo hun

derfebap
"khrokkigheid verdiende beteugeld te worden , de gierigheid en

-vanRecbts- j» wreedheid der Paufen gedoemd moeften worden ; dewyl zy nie-

ge/cerden ,, mand-uit het Vagevuur trekkende, als die legaaten aan de Kerk
ai^ogehee- ,. maakten, de zielen der Armen daar inlieten. Anna van Boelan
*'"• toonde dit Requeft aan de Koning , die 'er zeer wel over in zijn fchik

was, en niet begeerde, dat men 'er den Auteur af zou moeyen,
't Zy dat het de Geeftelijkheid toen ter tijd aan goede Sehry vers om>
brak, buiten den BiiTchop van Rochcfter , 't zy dat hy haar belangen

liever van wereldlijke perfoonen wilde doen verdedigen , Morus ging

altoos dit Requc-fl: we-Jerleggen, en gaf aan zijn antwoord tot tytel,

^ecfaeji der Zielen van 't Vagevuur, Hier vertoonde hv de lydingen

dezer arme Zielen, en de verlichting welke zy door de MiiTen der

Monniken ontfinger.. Vervolgens fprak de Ziel vaneen Vader, van

een
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ccn Grootvader , ofvan een Overgrootvader, tot zijn Kinderen, en i£34>

befwoer hen , de verdediging der verdrukte Geeftelijken t'ondernee-
fchrijftu*-

men. Dit gedaan zijnde , trachtte Morus te bewyzen , met plaatfen <k-vcrdedi-

van de Schriftuur , en met redenen gegrond op andere minder precie- vagevuur.

ze plaatfen ; dat de gantfche Kerk federt verfcheidene eeuwen 't Va-

gevuur geloofd had. Zyn Diflertatie met een treffelijke en aangenaa-

meftylgefchrecven zijnde, en den Auteur zijn vernuft, en welfpree-

kendheid, daar in doende gelden, wierd ze zeer wel aangenomen :

maar ze bracht voor de Geeftelijkheid een kwaade werking voort.

Men ontdekte 'erin, dat, zo het Vagevuur , 't geen het eenige mid*

del was daar de Monniken door beftonden, eenmaal om ver geftooten

wierd, men veel verder zou konnen gaan. Jan Frith wederlci Morus,
defie 't' Ma-

den Biflchop van Rochefler, en den Drukker (a) Raftal, dieeenige rus.

Samcnfpraaken over dit onderwerp gemaakt had. Gelijk hun groote (
a) Morus

redenering was , dat onfe boete nooit zonder gebrek zijnde, men oe vtr '

een andere ftaat moet ftellen , onder de welke men die volmaakt kan

maaken ; betoonde Frirh : (. ) dat onze zonden ons vergceven wor-

dden, ten opzichte *an Jefus Chriftus lyden , en niet ten opzichte

>, der trappen van onze boete ; de wyl God mindereen volmaakt , als

„een oprecht berruw, vereiïcht. Hy wees aan het onderfcheid,

,,'tgeen 'er is , tuflehen de (haffen die^y in dit leven lyden , en de

,. ftiaffon des Vagevuurs : dat wy in die of kaftij.lingen hebben , om
„ ons weer tot de godvruchtigheid te brengen ; of fchrikkelijke voor-

beelden , om ons van de zonde af te wenden : maar dat denderen
,,dezc werkingen niet voort en brengen: eindelijk, dat d' eenen

„ konnen beilaan met de genadige vrrgeeving onzer zonden , en d'an-

„ deren niet. Vervolgens , om de genoegfaamheid van Jefus Chriftus

„voldoening te bewy zen, brengt hy te berde alle de plaatfen , daar

„ de Schriftuur zegt, dat onze zonden ons uit genade vergeeven wor-

„ den; waar uit hy befluit, dat de vergiffenis niet uit genade kan

,, zijn , indien de menfehen die in een Vagevuur boeten : dat de plaat-

:,fen , daar God veiklaart, dat een iegelijk na zijn werken gehan-

,,deld zal worden, deze leere om ver ftooten : dat men die te ver-

geefs uit het Oud Teftament tracht te bewyzen \ dewyl , volgens

„ de Schoolleeraars, niemand voor Jefus Chriftus dood in 'tVage-

vuur geweeft heeft : en dat, wat het Nieuw belangt, Morus
„maar te raad had tegaan met Erafmus, zijn boezemvriend : datde

., woorden des A poftels aan de Korinthiers zichtbaarlijk een geftadige

LI ,,ver-
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1534. >> verbeelding zijn , daar men geenige deelen van kan afzonderen,

jjom'er een letterlijke zin aan te geeven : dat men door dit vuur ver-
.

or. j.i2,
^ftaan moet d e vervolging, daar de Kerk mee gedreigd word , en

„welke de Schriftuur elders de proeve des vmrs noemt : datdeVa-

„ ders van het IV. Concilie, als S. Ambroiius , S. Hieronymus , ea

,)S. Auguftinus , 't Vagevuur nooit geloofd hebben. Waarlijk,

„vervolgt Frith, S. Auguftinus is verder geweeft als d' anderen ; en

„ hoewel hy op eenige plaatftn betuigd heeft , dathy dit vuur niet en

j, geloofde, drukt hy zich vervolgens minder preciezelijk uit: hy

3 , zegt , dat het een queftie is om te doorgronden , maar dat men ze

„nooit volkomentlijk zal konnen verklaaren. Deze leere heeft eerfi:

„ begonnen aangenomen te worden omtrent de tijd van Gregorius de

„ Groote. d' Order van S. Benedictus zich alstoen aan alle kanten ver-

spreidende, beflooten de Monniken, zich te dienen van eengevoe-

„ len,'tgecn hen zo voordeelig was. Daar wierden verfchijningen , en

„droomen , in 't werk gefteld , om 'er 't geloof af te beveftigen;

„'t welk hen zodanig gelukte, dat d' andere Monniken wel haaft dit

„ voorbeeld volgden.

DeGeeftelijken , verbitterd tegen Frith , wenfchten wei hemeen
wezendlijk vuur te doen gevoelen, om dat hy hungewaandvuur

had willen uitblulTchen 5 maar Frith niet in hun macht zijnde, veins-

den zy. OndertuiTchen ftond de Wederlegging vanMorusRequeft

veelen lieden zeer wel aan , en had een groot getal van goedkeurders,

hoewel in 't heimelijk. Deilimfte verwyting , welke men aan de Re-

formateurs deed, was dat hun leere niet gevolgd en wierd als van

Vrouwen, van Ambachtsgaften, en van flechte, kwalijk opgevoe-

de, en onweetende lieden. Maar men antwoordde : dat het zelfde

aan Jefus Chriftus verweeten hadgeweelt, zijnde zijn Difcipelen uit

de laagfte ftaaten getrokken: dat het Euangelium den armen aange-

kondigd moet worden: dat GoJ, om d'onmeetelijkheid van zijn

macht te toonen , zich in de mirakelen niet en dient van rijken , noch
vanedelen, noch van machtigen; maar van armen , en van verach-

ten : eindelijk, dat menin de ryken, en in d' edelen , niet lichtelijk

gevonden zou hebben een Euangelifche eenvoudigheid , een ontbin-

ding van d'aardfchezaaken , en andere gsfteidheden, noodzaakelijk

in een Religie , die niet als lydingen voorftelt.

De twe partyen bcftreeden malkander in'teerli aldus met de pen:

maar de Reformateurs eindelijk geftadig nieuwe krachten krijgende,

nam
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nam de Gecftelijkheid, die met al haar difpuiten niets terwereld op 15:34.

deed, toevlucht tot andere wapenen. Ettelijkerampzaligen w ierden
d^R^ing

in de gevangenis gefleept ; om dat zy hun Kinderen 't Gebed des Hee- teun.

ren in 't Engelfch geleerd , eenig verbooden boek geleezen, enLui-

therfche Predikanten geherbergd hadden; omdat zy de Vaften niet

hadden onderhouden; om dat zy zich niet en hadden Gebiecht; om
dat zy niet ter Communie hadden geweeft ; en om dat zy de Bede-

vaarten , de Beeldendienft, en de Gebreken der Gecftelijken , ge-

doemd hadden. Gelijk de meefte onweetende en eenvoudige men- ZietMo"

fchen waren , deeden zy affweering ; zijnde verwaggeld door de ge-
rut *

vangenis , en door 't gezicht van een houthoop. Niettemin had Hit- . ,

te l

ton, Stedehouder van Maidftone, de ftandvaftigheid van Martelaar

tefterven. Hy reifde dikwils na Antwerpen , en bracht'erverboo-

dene boeken vandaan. .

Bilney, eender voornaamften van deze Martelaars, had alreedts af- vwBilney^

fweering gedaan. Hy vertrok zich vervolgens te Kambrige, daar zijn

gewifle hem zodanig knaagde , dat men vreesde , dat hy in vertwij-

felingzou vallen. Men bewaakte hem gantfche nachten • maar zijn

wroegingen ten einde vaneen jaar hem eenige ruft laatende, nam hy
het beflu't van zijn mifJaad door een openbaarebelydenis te boeten:

en om zulks te zekerder te doen , bracht hy twe jaaren toe met de ma-
terien der.Rcligie te betrachten. Eindelijk vertrok hy na de Provincie ^ut I-a~

van N >rfolk ; eeloovende , d' eerftelineen van zijn Predikampt aan
timcrs ^ er'

zijn land verfchuldigd te zijn. Hy deed over al een openhertige beken-

tenis van zijn afval; befweerende de volkeren, niette vallen in d'Af-

goJery, en zich niet te vertrouwen noch op Bedevaarten, noch op
de Kap van S. Francifcus , noch op de voorbidding der Heiligen , noch
op de kracht der Beelden, hun huizen niet te verlaaten ; maaraal-

moeffen tedoen, een vaft geloof in Jefus Chriftus te hebben, enaan Z«* w*

hem in het Sakrement hun herten,hun gee(len,en hunjgenegenthcden
e
l ngu

t' offeren. Men greep hem terftond by de kop; en na hemontwyd
0??

,er ^; .

te hebben, doemde men hemten vuur. DeMonniken trachtten hem Jlorte.

om te zetten; en konnende daar niet toe geraaken , (hooiden zy ein- ZtetFox.

delijk uit, dat hy affweering gedaan had. Maar indien dit waar had
geweeft» zou d'acte van ziin affweering in des BifTchops Boeken ge-

field zijn geworden. Nu heeft men nooit eenig gefchrift van dezen

aart gezien. Eenigen zeiden alleenlijk, dat zy't hadden hooren leezen.

Andere ontkenden 't; doch zich hier over vervolgd ziende, beleeden

LI 2 zy,
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1534. zy, dat zy zich bedroogen hadden: zodanig was toen de fchrik i

welkedeGeeftelijkheidin de gemoederen verfpreidde. Morus zelve

ftijfde dit gerucht. Maar in die tijd kon een leugen wel voor waarheid

gaan ; dewijl al de wereld gedwongen was de zelve voor zodanig aan

te neemen. Ten anderen, als een man in de gevangenis is, en dat

niemand hem ziet , doet men hem zeggen 't geen men wil. Eindelijk,

dit is 'er een bewijs af, dat men dit gerucht gezaaid heeft om Bilney

. _ d'eerdesMarteldomstebeneemen, dat verfcheidene perfoonen ver-

(a) Hy' volgens recht deeden aan zijn ftandhaftigheid, engeloofj onderan-

wierdna' deren (a) Mattheus Parker. Hy verhaalt ons 't geen hy gezien had:

derband dat Bilney het vonnis zijns doodts zondereenige verandering ontfing:
Aardtsbtf- dat de blij dfchap op zijn aanzicht , en in zijn redenen, uitblonk: dat
jchopvan

^y me t appetijt broodat, enbierdronk: dat iemand zich daar over

brv*
e

verwonderende, hy hem ten antwoord pafte; dat het ligchaam tot

het eind toe onderhouden moeft worden. Hy uitte dikwils deze

woorden: Wanneer gy door het vuur "futtgaan , zo zultgy 'er niet af
verteerd worden. Somtijdts de vinger in de vlam van een kaars ftee*

kende, zeide hy r dat hy wel wift, hoe ichrikkelijk zijn ftrafwas;
(b) Aldus maar dat de ziel, door 't verbranden van het ('b)dekftroo, gezuiverd

noemde hy 20u worden. Gaande ter ftraf, en ziende, dat men hem tot volftan-

^blum" digheid vermaande , zeihy : dat de Bootsgezellen zich over de ftorm

Den 10. trooften, in de gedachte van de haven te bekomen: dat, wat hem
November, belangde, dewijl hy wift, dat hy gelukkiglijk in de haven zonge-

raaken , hy zich aan Godts wil onderwierp. Op de ftrafplaats geko-

men zijnde , las hy overluid het Symbolum der Apoftelen , om zijn

geloofte kennen te geeven : waar na hy met een grooten yver zijn ge-

bed deed. Vervolgens fprak hy de 143. Pfalm , en hield ftil , om deze

woorden te betrachten : O Heere , gaat niet in hetgerichte met uwen
knecht^ want niemand die leeft zal voor uw aangelichte rechtvaardig

z,ijn. De Do&or Warner, die hem verzeldhad , nam eindelijk af-

fcheid van hem , ftortende zeer veel traanen. Vaart wel, mijn waarde

Hyworc* vriend, zei Bilney tot hem, met een zeer helder gelaat , waakt ge-

verbrand. jiadig over de kudde , die u vertrouwd is ; en draagt zorg , dat onzen

Heere u aldus arbeidende vinde t
als hy urekenfqhap van uw bediening

fal kpmen afeifchen» De Monniken weetende, dat men hen zijn dood
verweet, envreezende, dat deze gedachte hen veele aalmoelTen zou

doen verliezen , baden hem , dat hy hen by 't Volk ontfchuldigen

wilde. Hy eindigde zijn leven met deze daad van liefde r
laaiende een

groot
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groot gevoelen van zijndeugd. Gelijk hy alle de materien noch niet i$£4»

doorgrond had , verfcheelde hy , ten opzichte des Sakrements, niet

van de Roomfche Kerk.

Zijn dood bracht de fchrik in de (Vakke geeften; doch zy gaf ter

zelve tijd nieuwe krachten aan d'onvcrfaagde herten. Rykaard By- ByfieUge:

field , Monnik van Edmond-Roy , en difcipel van Barnes, deed «dijk ook

in'teerft affweering: maar kort daar na liep hy uit zijn Kloofter , en mcerand«-

begafzich na Londen. Van hier dikwils na Antwerpen trekkende,

bracht hy 'er altijd boeken van daan , bekwaam tot zijn voornecmen.

Men kreeg 'er de lucht af; en men greep hem by 't hoofd : en gelijk

hy beweerde, dat deze boeken goed en nut waren, en dat hy vry-

moediglijk fprak van d'ongebondenheden der Geeftelijkheid, ver-

oordeelde men hem ten (a) vuur. Jan Tewksburyes , Ambachrs- (*) D™
man van Londen , kreeg zijn vonnis te Chelfey, in het huis van Mo- Il -No-

rus, door de mond van Stokkefly, die BiiTchop van Londen was,

federtde verplaatfing vanTonftal teDurham. Twe mannen, en een

vrouw , ontfingen te Jork de zelve ftraf.

't Huis der Gemeente klaagde eindelijk over deze ftrafheid. Maar
de Koning had toen geen ooren voor hun klachten. De Geeftelijken _

hun zaak dan voortzettende, fleepten JakobBainham in de gevan- Bamhamge-

genis, om ook den Adel een fchrik aan te jaagen. Hy was van de vang«n se-

Societeit des (b) Tempels. \b) Q e

De Kancelier hem niet konnende doen bekennen, welke perfoo- Tempel ir

nen van den Tempel de nieuwe gevoelens volgden , deed hem in zijn een pl<*at/>

tegenwoordigheid geeiïelen, enftuurde hem in den Tour, daarhy
alwaarm

gepynigd wierd. Bainhambefchuldigde niematïd; maar hy deed af-
fe£w/L.

fweering. Deze afval niet zonder wroegingen blyvende, ging Bain- bande per -

ham na de Kerk , met een Teftament in de hand ^ bekende , met de foonen ver-

traanenind' oogen, dat hy zijn Zaligmaaker verloogchend had ; en gaderd

bad zijn vrienden , hem niet na te volgen. Men floot hem dan weer w*a«**»i

in den Tour; want deBilTchoppen, ziende dat het Volk morde over J ?
ecHen

i il ., i 11 I t> r • i -rr Jtuderen } en
de wreedheid, met de welke de Reformateurs in hun gevangeniüen

t,enaaneen
gehandeld wierden , Huurden hen toen in des Konings gevangenillen. febuone en

Bainham wierd van drie zaaken befchuldigd: i. dat hy de ligchaa- groote w\k.

melijke tegenwoordigheid nieten geloofde: 2. dat hy tegen d' aan- "'^"^on-

roeping der Heiligen had gefproken: 3. dat hy gezegt had, dat (a)
~ e"'

Thomas Bekket een Moordenaar was , en verdoemd zo hy zich niet en L- .!—1111 j t' j j ir inas van
hadbekeerd. Zijnde dan veroordeeld als een Ketter, en Wcderatge- pantel6.

.

LI 3 vallene
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1^34, vallene, fticrfhy Martelaar. Anderen hadden, een weinigje voor
Hyfterft hem, het zelve lot gehad : maar Fox en heeft 'er geen byzonderhe-

April iyj2. den af geweeten. Bainhams dood was de laatfte daad van Morus
wreedheid, diezijnampt neer lei.

"Ziet het Krome en Latimer waren gedwongen verfcheidene artykelen van
Bjgijter

d' OUC! e Religie te tekenen: (,.) dat 'er een Vagevuur was: dat de

n
a i

., zielen, die daar in waren, groote verlichting ontfingen door de

Artykelen, » MifTen , welken men voor hen deed: dat de Heiligen Middelaars
weiken men waren, en voor de geloovigen hier beneden baden: dat men ge-
demeeften " ' & & _

, .
&

deed tekent". » houden was hen t eeren , en aan te roepen : dat net niet alleenlijk

„een werk van godvruchtigheid , maar ook van verdiende was, be-

devaarten te doen : datdegeenen, die gelofte van kuisheid had-

„den gedaan, niet trouwen moeiten, zonder een difpenfatie van

,,dePaus: dat de macht van te binden en t'ontbinden
, gegeeven

„aan S. Petrus, op zijn Navolgers overging, hoewel ze van een

„ kwaad leven waren: dat zeden CKerigheden , noch den Vorften

,

„niet kon toebehooren : dat het gebed, de vatten, in een woord
j, de goede werken, verdienftelijk waren : dat Priefters , van hun
,;Bi(ïchopopgefchort , de heilige dienften niet en mochten pleegen,

„ voor zy zich gezuiverd , en de BifTchop hen herfteld had : dat de

„ Sakrementen , ten getale van zeven , altemaal de genade aan zich

„gehegt hadden, welke zy d>:n geloovigen mededeelden : dat de

„wyingen, en de zegeningen, ingefteld van de Kerk , goedenhei-

5) lig waren: dat het een goede zaak, en een heilzaam werk was , in

„ ieder Kerkbeelden van Jefus Chriftus, en de Heiligen , op te rech-

tten, hen tevercieren , en kaarfen voor hen te doen branden : dat

„de Vorften niet gehouden waren, aan hun Onderzaaten de Bybel

„ inde gemeene taal te geeven. Men ziet hier uit, hoedanig de ge-

voelens der Rtformateurs waren , en dat men in 't eerft niet en fprak

Frithbe- van de ligchaamelijke tegenwoordigheid. Frith was deeerfte , die

ftrijdde eer- ze in twyfel trok, immers onder d'Engelfchen , welke de Boeken

cWmlijke van Zuingliusen OEcolampadius noch niet gezien, en niet als die

Tegenwoor-
Van Luther gehad hadden.

In den Jaare 1532. bracht de Geeftelijkheid haar woede tot in den

boezem des aardrijks. Tot daar toe had men altijd een teftament met
deze woorden begonnen : Ik. laat mijn zjel aan God, enaanonz*e

Vrouw, en aan alle de Heilige van't Paradijs. Maar Willem Tracy,

van de Provincie van Worcefter, diende zich van een andere ftyl.

"7
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II\ liet z.ijnz.iel aan niemand als aan God, door de bemiddeling van 151,4.

Jefus Cbrijlus , in wien alleen hy zijn vertrouwen jlelde , ponder de ,

Teftamenr,

vjorbiddmgder Heiligen te verdoeken, tsfldus maakte bygeen Lega*- C y opzijn

ten aan de Kerk ; bewerende niet , dat men voor x,im z.icl z^ou bidden.
{icri

}
edtii 11 maakte.

De Biflchop van Londen verdoemde Tracy, en beval aan Parker, Ziet het

Oifieiaal van\v
r

orceÜcr , 't ligchaam tcgaan ontgraaven. Denyve- Reyjlcr

rigen Parker ging boven zijn laft ; want hy deed het verbranden. v**Fit%-

't Regifter wyftons- wel aan, dat deze man gelaltigd was voor een ff*"'"

gedeelte van 't geen hy deed ; maar hy was hetgeenfins voor het , „ '

r
°.^~

overige. TracysErfgenaamen trokken hem hier over ook, omtrent 7*
twejaaren daarna , voor 't Gerecht, deeden hem afzetten, entot

400. Ponden boete verwyzen.

Thomas Harding , uit de Provincie van Bukkingham , een man HaTdi°™
s

e.

van hooge ouderdom , dieinden jaare 1 506. affweering gedaan had, martcld.

verbergdezich dikwils in de boflehen. Men volgde hem} en men
ontdekte eindelijk, dat hy 'erging, omteleezcn. Hieropbezocht

men zijn huis ; en men vond 'er eenige quaternen van Tindals Tefta-

ment. Men fleurde dan dezen goeden gryzaard voor den Biflchop van

Linkoln. 't Was Longland , de vervoerdfle van allen, welke des

Konings Biechtvader, en van dezen Vorft onderfleund zijnde, zijn

geweldcnaryengeen paaien (lelde. Hardings ouderdom kon hem 't

leven niet bergen. Hy wierd weder na Checham , zijn woonplaats,

gezonden, om aldaar verbrand te worden. De Geestelijkheid in die daags voer

tijd de middelen zoekende om het Volk te verbitteren, verkondigde Sakre-

men een aflaat van veertig dagen, voor een ieder die hout tot de wntsdag.

houthoopvaneen Ketrer droeg. Deze aflaat was Harding gunftig;

want een groot ftuk, geworpen uit den hoop, verbryzelde hem 't

hoofd, en onttrok hem aldus aan de fmerten van een Schrikkelijke

rtraf.

't Kwaad verftand van Engeland met Romen gaftoen ter tijd moed
aan de Reformateurs , die hun omzichtigheid lieten vaaren, na de
maat dat zy de vredebreuk voortgang zagen neemen. Maar men boe-

zemde Hendrik in ; dat, om het overige van zijn beleid te rechtvaar-

digen, hy zich meer als ooitaandeKatholijke Religie moeft verbin-

den. De Biflchop van Winchefter
,
gefwooren vyar.d der Reforma-

teurs, en annbanger van het Roomfche Hof, hoewel hy't in de

zaak van d' Echtfcheiling voor zijn Meefter gehouden had, bracht

dezen Voift daar door dikwils tot groote geweldpleegingen.
P

On-
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1534.

Hcdenen
vauFrith te>

gen de We-
zendlijke

Tegenwoor*
dikheid-

Onder de Geleerden , welken Volfey van Kambrige wilde haaien

,

om ze te ftellen in het Collegie , 't geen hyt* Oxford gefticht had,

wasFrith, hoewel jong, niet van de minftgeachten. Zijn geleerd-

heid bracht hem federt eenige jaaren in aanzien , wanneer hy onder-

nam verfcheidene leerftukken van die tijd te beftryden. Maar het

boek, 't geen hy tegen de Wezendlijke Tegenwoordigheid fchreef,

verwekte hem, meer als eenig ander van zijn Werken, de haat der

Geeftelijken , endegramfchapdes Konings, die met deze Tegen-
woordigheid ingenomen was, en ze al zijn leven geloofde. Gelijk 't

het eerfte traktaat is , 't geen van Engelfchen over deze ftof gemaakt

is geweeft , zal men'tgoed vinden , dat ik 'er hier een extract af

geeve.

Frithzei dan: („) dat Jefus Chriftus ons in het Sakrement het

,, eeuwig leven vergunt : dat het echter niet genoeg is, de tekenen

„teneemen; dewyldehuigchclaarsendegodloozendie tot hunver-

„ doemenis ontfangen : dat aldus de tegenwoordigheid yan Jefus

,, Chriftus niet gevoeld en kan worden als door het geloof. Hy ver-

klaarde zijn gedachte door deze woorden vanden Apoftel Paulus:

„ de Vaders hebben van een zjelve geeflelijkefpyz~e gegeeten als wy , en

„ hebben allen de zjelvegeeflelijke drank gedronken , welke Chriflus was.

„Hier uit befluithy: dat het voorwerp van hun Nachtmaal, en van

„het onze, het zelve is: dat, gelijk zy hun Zaligmaaker niet ligchaa-

„ meiijk hebben konnen eeten , endatzy hem niet gegeeten hebben

„als door het geloof, wy hem in in de zelve zin eeten: en dat het ee-

„ nig onderfcheid is, dat zy door het geloof het vleefch van een Mef-

„(las aten, die noch eerft komen zou ; en dat wy door het gloof het

„vleefch van een Meflias eeten , die gekomenis. Hy verklaart ver-

„ volgens, wat een Sakrement zy , en betoont, dat, zo het brood

„en de wijn iets anders zijn als tekenen van Jefus Chriftus ligchaam

„en bloed, zo ze waarlijk dit ligchaam en dit bloed zijn, zy aflaaten

„tekenen te wezen. Eindelijk, volgens hem, heeft d'inftelling des

„Nachtmaalsdriegroote inzichten: 1. de vereeniging van alle de

,, Chriftenen in een eenig ligchaam, door de plechtige bedieningen

„ van een uiterlijk en zichtbaar Nachtmaal : i . de toepafling der vrug-

,, ten van Jefus Chriftns dood, mits dat men de heilige tekenen , wel-

„ fceons die voor oogen ftellen, waardiglijkontfange: 3. d'opwek-

,,kingom d' onuitfpreekelijke liefde Godts tot het menfchelijkge-

,jflachtecuwiglijktelooven. EnFrithbewyft, dat een verborgene

31 te-
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„tegenwoordigheid allen dezen inzichten zo welbeantwoort , als 1534.

„ een ligchaamlijkc tegenwoordigheid zou doen. Hy befluit daar uit

,

3 , dat het leerftuk van deze ligchaamlijke tegenwoordigheid ter za-

ligheid niet noodzaakelijkis.

Men zal verwonderd wezen, dat hy zijn gedachte niet verder

voorten ftuuwde , vernoegende zich met te be weeren; dat het leer-

ftuk van de Ligchaamlijke Tegenwoordigheid ter zaligheid niet

noodzaakelijkis. Maar hy hield deze maatigheid; 't zy dat hy zelve

in twijfel wasj 'czydat hy, ziende gantfeh Europa met een Lig-

chaamlijke Tegenwoordigheid ingenomen , vreefde 't geloof 'er af te

bekrachtigen , zo hy 't opentlijk beftreed.

Op zekere dag dat hy met iemand over dit leerftuk in de praat was

,

verzocht men hem , den inhoud zijner redenen op 't papier te (tellen.

Maar dit papier ging van hand rot hand , tor dat een valfche broeder

het aan Morus ging brengen. Morus nam terftond de pen in de hand ,

en wederlei Friths gevoelen ; handelende hemover al met een gtoote

verfmaadheid, en noemende hem niet anders als den jongeling,. Frith

was alreedts in de gevangenis , toen men hem dit antwoord toonde.

Hy fchreef'er echter tegen \ doch dit gefchrifc zag toen ter tijd het

licht niet. Kranmer bekent, dat hy 'er groote verlichtingen , en

goede bewyzen , uit getrokken heeft , tot d'ApoIogie welke hy tegen

Gardiner fchrecf. Maar dit herantwoord van Frith wierd in den jaare

1 J7 3. met zijn andere werken gedrukt. Men ziet 'er in , welk een

voordeel de bloote waarheid op de leugen heeft, fchoon ze meer op-

getooid zy. Want hoewel Morus met zo veel welfpreekendheidts en

geefts gefchreeven heeft , als iemand van zijn eeuw ; hoewel aan d'an-

dere kant de ftyl van Frith eenvoudig, en zonder fieraadzy: niette-

min, zo men ze vergelijkt, vind men in den een, den vernuftigen ver-

weerder van een zeer kwaade zaak; en in den ander, eenHiftorie-

fchry ver , die zijn ftukken ter neer ftelt , en de zei ven verklaart. Wy-
ders, toen Frith Morus wederlei, was hy in een gevangenis, zon*
der de hulp van eenig boek , hebbende niets by zich ais eenige aanmer-
kingen , welken hy voor heen had gemaakt, en zijnde zo belaaden

met boeyens, dat hy niet zitten kon.

„Hier in beveftigt hy uit de Schriftuur, en metplaatfen van S.

,, Auguftinus, 't geen hy alreedts gezegt heeft: Dat d'oudelfraèliten

,, Jefus ChriLïusligchaamin de zelve zin ,enop dezelve wyze, gegee-

„ten hebben, als wy het tegenwoordig eeten. Hybewijft, datde

M m fa-
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1554' >? fakrameneteele woorden niets en veranderen aan het wezen des

„broodts en des wijns: datjefus Chriftus, enzijn Apoftelen, hen

„altijd brood en wijn genoemd hebben, zelfs na de zegening: dat

„onze eigene zinnen ons leeren , dat deze fpecien niet van wezen

„veranderen-, en dar altijd de bederving on^e rworpen wézende , zy

„ het waare ligchaam van Godts Zoon niet f ö zijn. Hy verklaart ver-

„ volgens, wat het oogmerk van Jefus Chriftus is, in het 6 Kapittel

„ vandenEvangeliftJohanncs; en hy betoonc : dat de Zaligmaaker

„aldaar van het Sakrament niet en fpreekt. Zijn reden is: datdegod-

,,loozen het Sakrament wel ontfangen; maar dat zy Jefus Chriftus

„ vleefeh niet konnen eeten , dewijl zy , zo zy'c eeten konden,

„'t eeuwig leven zouden verkrijgen. Hy betoont ook: dat het Heilig

„Nachtmaal gevolgd zijnde op hetPaafchlam , 't brood des Nacht-

„maals het ligchaam van Godts Zoon in de zelve zin is , als het Lam
,,het Pafcha des Heeren was. En hier opbrengt hy te berde verfchei-

„ dene plaatfen van Tertullianus ," van S. Athanafïus , van S. Chryfo-

„ftomus, van S. Ambrofiusj van S. Hieronymus , van S. Augufti-

j>nus, vanFulgentius, vanEufebius, en van andere jonger Auteurs,

„ alsBeda, Eertram, enDruthmar, welke geleerd hebben, dat de

„fpecien altijd hun wezen behouden, en dat ze niet anders zijn als

verborgenheden , tekenen , en verbeeldingen van Jefus Chriftus

ligchaam en bloed. Hy ftaat voornaamelijk op de vermaarde plaats

,van de Paus Gelafius,enzegt : dat dezeeenige plaats meer krachts

,, heeft , als d' uirgezochtfte redeneringen hebben ; dewijl Gelafius

,»niet verdacht kan wezen, en dat zijn woorden 't geloofder Kerk

„van zijn tyd zodanig verklaaren , dat ze gecnige valfche uitlegging

„ gedoogen. Deze Paus d' Eutychiaanen voor hebbende , Ketters

„welke beweerden , dat in dewezendlijke vereenigingdemenfchelij-

,,ke natuur in de godlijke veranderd was geworden, dient zich van

„deze vergelijking, om hen te verklaaren, op wat wyze detwena-

„ tuuren van Jefus Chriftus zijn vereenigd, zonder dat d' eeneind'an-

„ de re vermengd zy : Gelykjoct brood en de Wijn hun wez,en niet en ver'

9 , anderen , en dat z.e altijd brood en wtjnz,ijn , z.elfsnadat z,egeconfa-

„ ereerd %Jm geworden , om het ligchaam en het bloed onz.es Xaligmaahers

„te verbeelden ; even alz,o beflaat ook^noch de menfchelijke natuur van

„ Jefus Chriftus in haar geheel , hoewel z,e met de godlijkj• vereenigd £ƒ.

„Hier na beweert Frith : dat de Leeraars der Kerk nooit iets gewee-

}) ten hebben van de gevolgen der Tranflubftantiatie ; noch geleerd, dat

„een

3J
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„een ligchaam op veeleplaatfen tegelijk is ; of dat het opeencenige 1534,

,, plaats is, doehop de wyzc van eengeeft ; of eindelijk, dat het Sa-

,, krament aangebeden moet zijn. Hier van daan gaat hy over tot een

„andere betrachting, te weeten , of men met de Duitfchers , welke

„ eenigermaate de Ligchaamlijke Tegenwoordigheid geloofden, bree-

„ken moed, Hy zegt daarop: dat, gelijk dit gevoelen een over-

,, blijffel van hun vooroordeelen was , en dat het ten anderen niemand

,, tot d'Afgodery bracht , men hun fwakheid vergceven , end'eenig-

„ heid der Kerk niet moeft verbreeken : maar dat , wat deRoomfche
„Kerk belangde, dewyl d' ongeregeldheid in de leere de zelve tot

„ d' Afgodery gebracht had , men in geen gemeenfehap met haar lee-

,, venkonde.

Friths gevoelen had dit byzonder : dat men niet redentwiften moet
wegens de wijze, op de welke Jefus Chriftus in het Sakramentis :

dat een ieder de vry heid heeft van 'er af te gelooven , 't geen hy wil

,

mits dat men niet in de praktijk en ftclle , 't geen men in de theorie ge-

field heeft; dat 's te zeggen, mits dat men niet over en gaa tot d'aan-

bidding des Sakraments, welke, volgens Frith, een waarachtige

AfgoJerywas. Met dit inzicht , doemde hy de verbitterdheden, die

men tuflchen de Lutheraanen en de Zuingliaanen hier over zag heer-

fchen. Hy wilde , dat een iegelijk de vryheid had van zijn eigene lich-

ten te volgen , en dat men een fcheuring vermyde.

In de maand May fleurde men hem in de gevangenis; en onder-

tulTchen wierd hy niet eer als den 20. Juny geoordeeld. DeBilTchop-

pen van Londen, van Winchefter , en van Linkoln , in de gerecht-

bank plaats genomen hebbende, vraagden den Gevangen: wathy
gevoelde van het Nachtmaal , en van het Vagevuur. Frith antwoord-
de: dat, dewijl de heilige boeken niet en fpreeken van de Transfub-

ftantiatie
, hy dit leerltuk niet aanneemen kon voor een leerftuk , daar

de zaligheid aanhing: en dat het ten anderen aan de Kerk nieten

ftond, zich nieuwe artykelen des geloofs te maaken. Men wierp hera ziet het

tegen eenige plaatfen van de twe Oudvaders , S.' Auguftinus en S. ^gifler

Cnryfoftomus; maarhy toonde, hoe men die overeen moeft bren- wnSto^.

gen met andete uitdrukkelijker plaatfen der zelve Oudvaders. Wat S^J^"
het Vagevuur belangt, hy deed aanmerken ; dat wy te famengefteld ir jefa

*£

zijn van twe fubftantien, d' eene materieel of ftoflijk, die het lig- Fox.
chaamis, en d' andere geeftelijk, die de ziel is: en hy betoonde; dat

het ligchaam , alreedts gezuiverd door de kaftijdingen , en vervolgens

Mm z door
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1534. door de dood, niet in het Vagevuur en gaat, zelfs volgens't gevoe-

len van al de wereld. Hy voegde 'er by : dat' , wat de ziel belangt, zy

alleenlijk gereinigd word door het woord Godts, als dit godlijk woord
'"t 't geloofin onze herten vind. Zijn belydenis is in deze termen in de

Regifters, of Gerechtsboeken gefteld. (,J Frith gelooft: darjefus

,, Chriftus waarachtig ligchaam niet in het Sakrament des Altaars is

:

„dat het niet te gelijk op verfcheidene plaatfen kan wezen : dat men,
„ zonder eenig gevaar voor de zaligheid , zich ontflaan kan van te be-

j, fluiten , ofhet in het Nachtrnaal is, dan of 't 'er niet in en is. Frith

„gelooft ook noch: dat 'er geen Vagevuur is; en dat de ziel aldus,

„ na h^ar fcheiding van 't ligchaam , geen pynen te lyden heeft. Deze
„gevoelens heeft hy verdedigd, verzekerende niettemin, dat men
„niet gehouden is, op de drafvan de verdoeming, 't ja of 't neen te

„ gelooven.

Een iegelijk trachtte Frith te brengen tot te herroepen, 't geen hy
hadgezegt: de drie BilTchoppen zelven, waar van geen een groote

geneigdheid tot de zachtmoedigheid had, hadden deernis met zijn

ongeluk. Maar hy antwoordde j dat niets bekwaam zou zijn om hem
vroed te maaken , dat het leerftuk van de Traniïubftantiatie, en dat

van het Vagevuur , ar tykelen des geloofs waren. En als men hem met
d' uiterfte ftraf dreigde; oordeelt my , zeide hy tot de BiiTchoppen^

maar oordeelt my rechtvaardig. Stokkefley, na betuigd te hebben,

dat hy het vonnis niet als met leedwezen zou vellen, fprak het zelve

eindelijk uit. Men ziet 'er eenongewoone claufulin, welke wy hier

Frithsver- inlyven. Wy begeeren z,eer vuuriglijk, endoor bet ingewand vanjefus
Qordecing.

Qbriïtus , dttdejtraf, die u z,o rechtvaardigltjk^aangedaan word-, zoo-

danig gemaatigd z,y , dat z,e noch tot een uiterfte Brengheid , noch tot

een onbillijkeJlapheidgaande , uw z,ielbeboude , met uw ligchaam te ver-

derven; en dat zje ter z~elve tijd z.y de fchrik der Ketters, d' oorz.aaJ^

van hun bekjeermg, of het middel van bunuitrooying, en de band van

een volmaakte eenigheid onder de leden der Katbolijke Kerk^ Veel e von-

den, dat het was baldaadiglijkfpottenmetGodendemenfchen , een

rampzalige veroordeelen tot verbrand te worden , en by het inge-

wand des Zaligmaakers betuigen, dat men niet en begeerde, dat

zijn ftraf alteftreng ware. Aldus eindigde Frith zijn leven in 't mid-

den der vlammen , met een Huet geheeten. 't Was maar een arme
leerling, die de vergadering der Reformateurs bywoonde, en die

t.we maaien verraaden wierd door verfpieders , welken d'Officiers des

BhTchops
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BiiTchops daar (tuurden. Deze verfpieders verrieden ook meer ande- 1534.

re lieden. Toen men Huer. kwam ondervraagen, wilde hy de Lig-

chaamlijke Tegenwoordigheid niet erkennen : wyders, zonder ftudie

zijnde, befloothyhtt voorbeeld van Frith te volgen.. Zy wierden dan Hyword

beiden te faraen verbrand. De nadering des doodts bracht de vreugde verbrand

,

in 't hert van Frith, die zelfs de werktuigen van zijn ftraf omhclfde :

en toen Parfon , Pricfter van een parochie van Londen, tot het Volk

riep, dat men God \oor Ketters niet meer bidden moeft , als voor

honden; antwoorde Frith hem met een glimlach, enbadGodvocr
hem. Dit wasdelaatftedaad van wreedheid|der Geertelijkheid. Al de

wereld morde, over dat een jongeling, zo doorluchtig door de zui-

verheid van zijn leven, als door zijn geleerdheid, om een genoeg-

faam lichte mifdaad ten vuur veroordeeld was ; dewyl doch eindelijk

,

hoewel hy twe aangenomene leerftukken beftreed , hy de zelven

niet volftrektelijk verwierp , beweerende maar alleenlijk , dat men za-

lig kon worden , zonder ze te gelooven. Maar de Geeftelijken
, ge-

dompeld in 't bloed, hadden niet meer die beweegingen van mede-
lyden, welken de natuur den allerwoeftften weet in te boezemen,

't Parlement moed dan, om hun wreedheid te beteugelen, een wet

maaken; daar dit volgende de gelegentheid toegaf.

Een Philippus geheeten , geduurende de Vaften gevangen geno- Vervoi-

men zijnde, opeenig vermoeden van kettery, ging men zijn kamer ffc&JÏL
bezoeken, alwaar men boteren kaas vond. Ter zelve tijd betaftte

men hem; en men vond een brief by hem, welke hem aanporde om
zichtefchikkentot voorde waarheid te lyden , mitigaderseencopy

vanTracysTeftament. Zo als de BifTchop nu begeerde, dat hy afzou

fweeren, fteldehy 'er zich tegen : maarhy aanbood te fweeren; dat

hy de Kerk altijd gehoorzaamen zou, als een goed Chriften ; dathy
geen valfch gevoelen zou beweeren ; noch eenigen Ketter ftyven.

Maar de Biflchop geftadig daar op ftaande , dat hy een affweering zou

doen volgens de gewoonlijke forme, beriep hy zich aan de Koning,

als aan het Opperhoofd der Kerk, terwyl de Biflchop hem als hal-

fterrigveroordeelde , en in den bandeed. Onze Regifters melden niet, A°. 1532:
of hy terftond los gelaaten wierd, of niet: maar vermoedelijk is 't

de zelve man, wiens appel voet aan de Paus gaf om te klaagen , dat

een Ketter toevlucht tot de Koning genomen hebbende, als tot het

Hoofd der Kerk van Engeland , men hem uit de banden des Aardts-

billchop van Kantelberg getrokken had; en dat de gewoonlijke Ho-
Mm 3 ven
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1534. ven hem daar na hadden vry gefproken. Men zal alleenlijk vinden ,

dat de Paus kwalijk onderrecht was; en dat in de plaats van hemden
Biflchop van Londen te noemen, men hem den Aardtsbiflchopvan

Kantelberg noemde. ZohaaftalsPhilippus uit de zaak was getaakt,

bracht hy zijn klachten in 't Huis der Gemeenten , tegen den Biflchop.

Men gaf 'er acht op; en men arbeidde aan de wet, betreffende de
Keaers.

Opfoho r- De Reformateurs ziende deze wet gemaakt ,* 't gezag van hetRoom-

wreeciheden. fcne Hof in Engeland t'eenemaal vernierigd -

t de Schriftuur erkend

voor de regelen de rechter der geloofsartykelen ; en den Vbrft be-

kleed met de macht van de misbruiken, de dwaalingen, debyge-
loovigheden , en de ketteryen , te hervormen • beloofden zy zich

groote gevolgen. Hendriks zaaken verplichtten hem, hen met zacht-

zinnigheid te handelen: want het Roomfche Hof had d' uitvoering

des bans , uitgefproken tegen den Koning, aan de Keizer gefteld.

Ten anderen ftond Karel de Vyfde toen ter tijd na de heerfchappy van
de gantfche wereld 5 en men zag'tgenoegfaamte gemoet, dat, zo

haafl: als zijn andere oorlogen geëindigd zouden wezen, hy op Enge-
land, en op Ierland, zou komen ftorten, hebbende daar twe ge-

noegfaam fchy nbaare dekmantels toe ; d' eene , d' uitvoering van het

vonnis des Paus; end' andere, de verweering der belangen vanKa-
tharina, endePrincesMaria. En in der daad, gelijk Hendrik vrees-

de, KareU>p den Hals tekrygen , gafhy hem elders bezigheid
; zijnd*

getreden in'tverbond van Smalkalde. Dit alles deed den Reformateurs

gelooven , dat Engeland, ten hunnen opzichte, van de ftrengheid

haarer wetten afzou ftaan; en ten argften genomen, beloofden zy
zich, dat hun broeders van Duitfchland denken zouden om hen ruft

te bezorgen : want in die tijd , in de welke een opkomende y ver 't hert

van verfcheidene Duitfche Vorften vervulde , maakte men by na niet

een verdtag met hen, of men beloofde, de Lutheraanen niet meer
te vervolgen. Maar geenige zaak verhef te de hoop der Reformateurs
meer, als de befcherming der Koningin, die zich opentlijk genoeg
voor hen verklaarde. Deze Vorftin heerfchte zo volkomenthjk in

het hert des Konings , als de Koning zelve over zijn Onderzaaten

DeKo-
heerfchte. Zy trachtte de Reformatie voort te zetten. Zy verkoos

njn^inbe- tot haar AalmoeiTeniers , Schaxton en Latimer, aan de welken zy

Hefarm? kort daar na^ Bifdommen van Salisbury , en van Worcefter , deed
ccurj, geeven.

Kran-
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Kranmer was van de zelve party, en in het zelve voorneemen. AI 1534-

de wereld had een groote achting voor hem, niet alleenlijk omzijn
K

waardigheid, en om zijn aanzien, maar ook om zijn geleerdheid, hcipthaar

en om zijn arbeid. Zijnde zijn grootfte inzicht d' oude leere van Jefus
kracW619to

Chrifrus teherftellen
,
ging hy te raad met alle d' Auteurs van d'Oud-

heid , en verzamelde zorgvuldiglijk, 't geen zijn gevoelens onder*

fteunenkonde. 'k Heb tweftukken in folio, altemaal van zijn hand,

gezien , waar in hy een ongeloofclijke menigte van plaatfen verga-

derdhad, zo uit de Schriftuur, als uit de Leeraars van d'eerfte Kerk,

en uit de Schrvvers der laatfte eeuwen , 't zy Schoollceraars, ofan-

deren. 'k Heb ook in mijn handen gehad een brief van Mylord

Burghley, waar in hy zegt , dat hy zes ofzeven ftukken der fchriften

van dezen AardtsbiiTchop had : maar vermoedelijk zijn alle deze ftuk-

ken verlooren , uitgezondert de twe welken ik gezien heb; immers
y

k heb tot noch toe geen tyding van d' anderen konnen krygen. Wat
'er afzy , deze geleerde Prelaat had zich daar over niet willen gedraa-*

gen aan de Schry vers van zijn tijd , ofzich vernoegen met de zelven te

copieren^ gelijk men in't gevolg van deze Hiftorie zal zien. Daar

was altyd een groote gemaatigdheid in zijn doen ; en gelijk zijn brie-

Ten aan Ofiander getuigen, mitfgaders Ofianders antwoorden op de

zelven , welken ik in gelchrift gehad heb , zag hy niet als met droef-

heid de ver ; oerdheden der Godtsgeleerden van Duitfchlaud. En hoe-

wel hy al t' openhertig en al t' oprecht was , om een goed (taalkundi-

ge te zijn , droegen zijn daaden merktekenen van een volmaakte voor-

zichtigheid, 't Waren deze hoedanigheden, die hemd' achtbaarheid

en de viiendfchap zijns Meefters verkreegen , in wiensgeeït men hem
nooit om ver kon ftooten. In waarheid, hy had zich een byzonder

denkbeeld gemaakt wegens de Kerkelijke tucht. Hy wilde, dat het be-

ftier der Kerk volkomentlijk in de handen der Overigheid zou zijn:

maar men kan hem ten dezen opzichte eenigermaate rechtvaardigen.

Want 1. hy bracht tot een bloote bcfpiegeling 't geen hy hierover

geloofde j en nooit zag men hemeifchen, dat de Kerk volgens zijn

inzichten beflierd zou worden. Hy bekwam zelfs weer van deze ge-

dachte; of hy gaf zich os er aan de redenen der anderen, z, Ditge-

voelcn was niet d'uitwerking van zijn believing voor den Koning , te-

gen wien hy zich , in gewichtiger zaaken als die, opentlijk ftelde. Ge-
tuigen daar af zijn de zes arcykelen, welken hy zo krachtiglijk be-

ftreed, dat dit alleen hem 't hoofd zou hebben doen verliezen, indien

d'achiirg,
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d* achting, die deze Vorft voor hem had , niet alle proefiiad kon-

nen ui: (taan.

Na hem, ofliever boven hem, zag men Kromwei, een man van
geiinge geboorte, maar wiens neigingen altemaal edel waren. Hy
was de geen die Volfey uit de zaak reddede , in een tijd dat deze

Kardinaal in het Parlement vervolgd , en van zijn vrienden verlaatetf

wierd , zelfs van Gardiner , die meer aan hem gehouden was als

Kromwei. Zijn daad behaagde al de wereld zo wel , dat ze hem
gantfeh geen hinder deed: integendeel, hoezezeldfaamerwasineen

Hof, hoe men 'er zich meer over verwonderde. Kromwei had de

zelve erkentenis , ten opzichte eens Koopmans van Lukka, van wien
hy in een zeer dringende nood geholpen had geweeft, en die zo wei-

nig verwachtte daar voor vergolden te worden , dat hy niet en wift ,

wie de geen was dien hy byftand had gedaan. Maar-d* edelmoedige

Kromwei zag zijn fortuin niet zo haaft een weinigje verzekerd , ofhy
dacht aan den Koopman , en betuigde hem zijn erkentenis op een wy-
ze die een groot man pafte. Hy was 't ook noch, dien de Koning

zijn Stedehouder Generaal inde geeftelijkezaaken maakte. 'tGroot-

fte gebrek, 't geen men hem zou konnen verwyten, is dat hy met al

te veel y vers arbeidde om zijn fortuin te beveftigen. Hy was in een en*

ge verbintenis met Kranmer j en hy hielp de Reformatie krachtiglijk

voortzetten.

Maar de party desHertogs van Norfolk, Oom, en echter dood-

vyand van de Koningin , dwarsboomde de fchikkingen van Kranmer

en Kromwei. Dezen Hertog was een goed Hoveling. Hy had het in

de zaak der echtfeheiding, en in de vredebreuk met Romen, met

den Koning gehouden : maar hy kon niet dulden , dat men het minft

in de Religie veranderde. Gardiner, zijn boezemvriend, voegde

zich by hem. Deze gaauweftaatkundige had altijd een blinde belie-

ving voor den Koning gehad; maar hy verfmaadde Kranmer, en haat-

te een iegelijk die maar van de Reformatie repte. Longland hielp hem
ook, Hy had des Konings Biechtvader geweeft. Den Hertog van

Norfolk deed hem alles doen 'r geen hy begeerde. Eindelijk, deze

laatfte party was de krachtigfte, en haddemeeftenderGeeftelijken

voor zich.

Zy vertoonden geftadig aan de Koning : („) dat gantfeh Europa

„ verbaafd zou ftaan , zohydat berucht boek, 't geen de verwonde*

jjring van zo veel Geleerden gemaakt had, herriep, en Luther volg-

de,
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„de, na 'er op een beleedigende wyze afgehandeld te zijn geweeft: 15:34»

,,dat, zo hy een Religie , vaftgefteld federt verfcheidene eeuwen,

„ veranderde , men deze nieuwigheden aan zou me rken , als zo veel

„ vruchten van zijn fpijt ; en zijn trouw ais een flaavin van zijn driften:

„ dat d' uitheemfche Vorften , welke , ver van te doemen 't geen hy

,, tegen Romen gedaan had , mogelijk maar de gelegentheid ver-

„ wachtten om zich van de zelve tiranny t'onttrekken,zich tegen hem
,, zouden verklaaren, zo hy aan de leere raakte : dat, zozijnOnder-

j, zaaten verblijd waren over niet meer bloot gefield te zijn voor de

„fchattingen en fcheeringen van hetRoomfchc Hof, zy , zohaaft

„als men beftond t' arbeiden om het geloof te veranderen , murmu-

,, reeren zouden ; en dat d'Agenten des Keizers , en des Paus , niet en

,, zouden feilen hen op te ruyen , en hen mogelijk brengen tot de wa-
penen aan te vatten. Deze redenen deeden een zeer groote werking,

20 ter oorzaak dat men ze uitfteekend opfmukte , als om dat ze den

Koning vleiden in zijn gevoelens , en voornaamelijk in de voordeelige

verbeelding welke hy zich van zijn boek had gemaakt : want men
had hem d'ooren zo vol getuit, dat hy by na geloofde , dat den H.
Geeft hem in het fchry ven van dit werk aangeblaazen had.

Kranmer vertoonde hem aan d'andere kant : (, ,) dat de macht der

„Paufenin Engeland afgefchaftzijnde, men leerftukken, welke niet

..cnbeftondcnalsdoor het bloot gezag dezer Biflchoppen, daar niet

„ meer voor fondamenteele waarheid aan moeft neemen. Hy aan-

bood te betoonen, zelfs ten gevaar van zijn hoofd, datverfcheide-

„ ne leeringen, welke men in den ry van d'artykelen des geloofs ftelde,

„ alleenlijk op Dekrctaalen fteunden. Hy perfte den Koning , om laft

„te geeven , dat alle zaaken met vryheid ondervorfcht mochten wor-

„ den ; en niet langer toe te laaten , dat het Volk een kwalijk gegrond
„geloof had. Hy vertoonde hem : dat de ftaatkunde nimmermeer

„ heilige onderneemingen dempen moeft : dat een Chriften Vorft ge-

„houden was zich van zijn plicht te kwy ten , zonder zich metdege-

„ vallen op te houden : dat men ondertuffchen een beleid kon hou-
„den, 't geen de wereld zou voldoen, of de lafter de mond floppen.

„En gelijk eenige perfoonen zeiden, dat een byzondere Kerk geen

„recht en had om uitfpraak te doen over 't geloof der Algemeene
„Kerk, toonde Kranmer aan de Koning : dat deze fwaarigheid fwak
„was: dat ten tyde als het Chriftendom maar een Meefter had, men
,,dcgantfche Kerk kon vergaderen , en dat men alsdan, als 'er iets

Nn wc-
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1534. » wegens de leere te doen viel , een Concilie moeft verwachten •, dat

„echter toen ter tijd byzondere Kerken, vergaderd in Nationaale

„Concilien, de Ketteryen hadden veroordeeld, en de mifbruiken

„hervormd: maar dat de gedaante der zaaleen veranderd zijnde , en

,, Europajzich verdeeld vindende onder verfcheidene Vorften , welke

„altemaalftrydige belangen hadden , men zich niet wel de beroeping

„van een Concilie konbelooven: dat de Proteftanten van Duitfch-

„ land die federt tien jaaren van den Keizer verzochten , hoewel zon-

,» der gevolg $ hebbende het Hof van Romen op d'eene tyd gantfeh

„geen geneigdheid om hen te voldoen; en ftellende de Koningvan

„ Vrankrijkop^nderetyden zich 'er tegen. Inderdaad, daar zijn al-

tijd binderpaalen tegen deze beroeping. Als de Paus in den jaare

1 5 3 j . Hendrik aanbood , tegen het volgende jaar een Concilie in de

ftad Mantua te beroepen , beloofde de Koning zijn Gezanten daar te

ftuuren: maar de Marquis van Mantua betuigde , idat hy deze drang

van vreemdelingen, welken een Concilie derwaarts zou trekken , nim-
mermeer in zijn ftad zou ontfangen.

Hendrik kort daar na willende weeten , wat recht de Keizer had
om de gantfche Kerk te vergaderen , raadpleegde hy zijn Bifichoppen

over dit onderwerp ; waar van eenigen hem het antwoord by gefchrift

gaven, 't geen men zo terftond zal zien. Verfcheidene omftandighe-

denjdoen my gelooven, dat het gedaan wierd omtrent het het eind des

jaars 1534. hoewel het wezen kan , van wat tyd het ook zy , tuffchen

dit jaar in het welk Thomas Goodrik tot BilTchop van Ely gewyd
wierd, en het jaar 1540. waar in Jan Klark, BilTchop der Baden en

Fonteinen, kwamtefterven.
„Toen het Roomfche Rijk een gedeelte des wcreldts omhelfde,

„behoorde het recht van de Kerkelijke Vergaderingen aan te ftellen

_„ „ . „ alleenlijk aan de Keizers, 't Was door hun orders, dat de vier eerfte

van eenige „ algemeene Concilien vergaderden, zo geacht en geëerd van de gant-

?e,!

c

,raak«i- «i^^Kerk i
ter oorzaak dat ze beroepen wierden door de beweegre-

de h« alge- „denen van een waarachtige godvruchtigheid , om de Ketteryen en
onci

" „ Scheuringen te dempen , en de Harders en Kudden teverplichtcn in

Getroffen '„ denaauwkeurige onderhoudingen der geboden en der tucht te lee-

uitdeMa- „ven. Sedert zijner verfcheidene Concilien gehouden geweeft , met

m^" " ^ e ze ' ve mz 'cntcn i
en °P de 2e ^ve wyze. Maar eindelijk maatigden de

Ytellin'e-
" f>au ên > door d' achteloosheid der Vorften , zich de macht aan van

fiett,
' » deze Vergaderingen te beroepen. Nu dan , dat het oude Rijk zich

,,naau-
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„ naauwelijks over een klein gedeelte van Europa uitftrckt, en dat 1534.

,, ieder Vorft in zijn Staaten volkomen meefter is , kan geen Souverain

„een algemeen Concilie beroepen. Indien echter verfcheidene Vor-

„ften, bezield door een geeft van eenigheid en liefde, zich ter goe-

„de trouwe by malkander voegden , om dit groot werk voort te zet-

„ ten , gelooven wy dat d'andere Vorften gehouden zouden zijn daar

„in te bewilligen; immers voor zo veel zy na de (tem der liefde, en

„die van hun plicht jegens de Kerkjuifterden : dewijl'er alsdan reden

„zou wezen om te hoopen, dat het geloofgezuiverd zou worden;

„datdefcheuringen, de ketteryen, de misbruiken , een eind geno*

„ men hebbende , de geruftheid overal zou worden herfteld. Wy on-

„derftellen , dat de plaats niet verdacht zou zijn , en dat men geen

„ wezendlijke redenen zou hebben om zich tegen een diergelijk voor-

deernen te kanten. Men moet hier aanmerken, dat van oudts al-

leenlijk de Bilïchoppen, en de Priefters, een uitfluitende ftem in

„ het Concilie hadden; vermits zy alleen belafl: zijn met de verklaaring

„van Godts woord. Geteikend; Thomas Aardtsbijfchop van Kantcl-

^berg , Gtitbert Bijfchop van Londen , Jan TSiJfchop der Baden en Fon-

„tcinen , Thomas Tiijfchop van Ely.

Daarenboven heb ik een zeer lang vertoog van Kranmer over de

zelve materie gezien. De betrekking, welkehet heeft tot de voort-

gangen der Rerorrnatie, verplicht my 'er hier een extract af tegee-

ven. 'tManufcript ist'eenemaal van de hand van Kranmers Secreta-

ris : en dit vertoog moet uitgefproken geweeft zijn in het Hooger
Huis van de Vergadering der Geeftelijkheid , of in de tegenwoordig-

heid van de Raad van Staat, ofwel in het Hooger Huis des Parlements.

Dezelaatftegifïingis de bewyflijkfte : want men ziet in 't begin des

vertoogs de ty tel van *Jtytyn Hceren. En gelijk Kranmer daar (preekt

van de wetten, gemaakt tegen den Paus, als van een gantfeh nieuwe
zaak, geeft ons zulks reden om te gelooven, dathy het uitfprak wei-

nig tijdts na dat deze wetten gemaakt waren geworden. Hy verhan-

delt 'er de volgende punten in • en hy onderfchraagt ze met autoritei-

ten en bewyzen , welken wy achter laaten , om niet verdrietig te

vallen, 't ïs Kranmer zelve, dien wy hier doen fpreeken. („) I.
Kranmer,

„ 't Roomfche Hof heeft de gefchriften der Oudheid , die deze onwet- vertoog we-

„tigeaanmaatigingen gedoemd zouden hebben, gefmoord : getui-
femeenCoIi"

„ gen daar van, de ftukken en brokken die 'er ons af overig zijn. In ciliej

,, tegendeel heeft het behouden alles 'tgeen tot haar eer en rechten

Nn 1 „deed.
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,,deed. Zomeneenige waarheden in het Geeftelijk Recht vind, zy

:, zijn 'er zo miftelijk in gefteld , dat men ze overal elders zou zoeken*

,, Aldus vak het uitfteekend fwaar ,. 't waare van het valfche t' onder-

scheiden. II. Wanneer d' Ouden zeer goede zaaken wilden pryzen,

,, zeiden zydikwils, dat ze van eenhemelfche oorfpronk waren; en

„ in deze zin moeten wy de plaatfen neemen, daar de Heilige Oud-

„ vaders de Roomfche Stoel verheffen. III. Denaam van algemeen

„ Concilie is gegeeven geworden aan zekere Kerkelijke Vergaderin-

,, gen : niet dat ze waarlijk algemeene Vergaderingen der Kerk wa-

} , ren; maar ter oorzaak dat de Keizers die beriepen, en ter oorzaak

„datdeganfche Kerk hun decifien aangenomen heeft. Een bewys
„daar af is, dati hoewel'er meer Prelaaten geweeft zijn t' Arimini >

„ als te Nicea , of te Konftantinopolen , deze twe Concilien voor

„algemeen gehouden worden, en het ander niet aangenomen is:

„ behalven dat 'er by na niet anders als BifTchoppen van Egypten , van

„Griekenland, en van Afia , na Nicea trokken, 't Is dan noch de

„macht, noch het getal der Prelaaten, die de gehoorzaamheid der

„geloovigen na zich trekt; 't is de natuur van hun decifien , ofuit-

„wyzingen. IV. Wat belangt het Hoofd van het Concilie, ik wil

„ dat S. Petrus en S. Jacobus in de Vergadering der Apoftelen voorge*

„ zeten hebben ; maar deze hoedanigheid wierd toen ter tijd niet be*

„ twift. Zo Jefus Chriftus geen Hoofd genoemd heeft , dat moet niet

,, vreemd fchynen. Heeft God een Stadhouder genoemd, om het

„ Heelal te regeren? Ofkan hy zijn geloovigen niet onmiddelbaar re-

„ geren, gelijk hy de gantfche natuur regeert? Alleenlijk, toen de

,, Kerk zich Regeerders wilde verkiezen , heeft zy Aardtsbiffchoppen

„ over geheele provinciën gefteld. Wat meer is, toen S. Petrus inde

„Vergaderingder Apoftelen voorgezeten heeft, is het niet geweeft

„ in de hoedanigheid van BifTchop van Romen: men weet niet, of

,, hy ooitin deze ftad geweeft heeft : immers men vind niet, dathy

,, 'er zijn Opperhoofdigheid heeft gelaaten. 't Was zijn geloof, en

,, niet de waardigheid van zijn Stoel, die aan hem deze voorzitting

„deedgeeven. Aldus, zohaaft als de BifTchoppen van Romen na de

„ zelve waardigheid willen ftaan, moeten zy de zelve graad van geloof

„hebben, welke S. Petrus had. Maar weet men niet, dat Paufen

„ met Kettery befmet zijn geweeft ? Eindelijk, zo het geloof uit de

„ werken moet blyken , kan men dan gelooven , als men een zo groot

„getal vanRoomfcheBiiTchoppen zich over ziet geeven aand'ontucht,

„of
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,, of aan andere mifdaaden , dat zy het geloof hebben in de zelve graad 15^4.

,, als S. Petrus ? V. Als nu eendiergclijke Opperhoofdigheid aan de

,, Roomfche Stoel al vergund ware , leeren ons verfcheidene voorbeel-

den, dat dufdanige inftellingen niet eeuwigduurende, noch on-

„herroepelijk zijn : mitsgaders dat, als een Paus, en Kardinaalen,

„inhunleerc, of in hun zeden , verdurven zijn, een algemeen Con-

n cilie hen oordeclen kan , en dat zy zich aan dit Concilie moeten on-

„ derwerpen-, volgens het voorbeeld fan S. Petrus , die aan d' Apoffc-

, , len rekenfehap deed van 'r geen hy by Cornelius had gedaan ; en vol-

„ gens het voorbeeld van Damafius, van Sixtus , van Leo, die zich

j, zuuerden van de zaaken , welken men hen te laft lei. Eindelijk , een

1, iegelijk weet , datGerfon, vermaard Auteur, een Traktaat ge- Cerfor.de

,,fchrceven heeft, waarin hy bewy ft , dat men de Paufen feerwel Auferièi*

„ontbeerenkan. VI. Klement, die tegenwoordig regeert, iszover* HtatcPa-

j, durven , dat zijn Kardinaalen een gruwel van hem hebben. Zo d'eer- ?£ -

3 , fteKerkgeeri wetten gemaakt heeft tegen ondeugende Paufen, 't is

,,omdat zy heeft geloofd, dat 'er nimmermeer zodanigen zouden

,, wezen. Maar nieuwe ziekten vereiffchen nieuwe hulpmiddelen»

„ En ten anderen , indien een Concilie tegen Ketterfche Paulen kan

3, procederen , kan 't het zelfde ook doen tegen gierige , ongerechtige,

3 , en godlooze Paufen. Dit zout zijn fmaak verlooren hebbende , moet

„ men 't met voeten vertreeden ; en een iegelijk , die in de zonde blyfe

,

„is buiten de gemeinfehap der Kerk. Ten argften genomen , depre-

„ ferentie , vergund aan de Paus , kan niet gegrond wezen als op men-
,,fchelijke wetten , welke herroepelijk zijn. 't Concilie van Bazel

„houd het daar voor, dat de Paus Stadhouder zijnde , niet vanjefus

„Chriftus, maar van de Kerk, de Kerk hem rekenfehap van zijn daa-

j, den kan afvorderen. Dat van Konftans, ep de Sorbonne, onder-

„ werpen hem aan 't algemeen Concilie ; en verfcheidene Paufen heb-

„ ben deze waarheid erkend. Eindelijk, alles 't geen een Paus door

,, het Geeftelijk recht kan pretenderen, is voor te zitten in hetalgemeen

,, Concilie, niet daar wetten te geeven, noch'er de decifien af vaft

„te (lellen. VII. DeConcilien, ver van een tydelijke macht te heb-

„ben, zich eeniglijk bezig houdende met het geloof te verklaaren
,

„ftrekten hun rechten niet uit over de wereldlijke zaaken , en perfoo-

„ nen ; en zelfs hadden hun deciiien wegens het geloof gantfeh geen
„kracht, zondet de goedkeuring der Vorften. VIII. Indien een Con.-

„ cilie tegen Vorften procedeert , gelijk men den onze daar mee
Nn 3 „ dreigt,
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153.}. j> dreigt, wat krachr zou haar vonnis hebben, 't geen de paaien van

„ haar gebied te buiten zou gaan ? Deze decifien konnen door de

„ Schriftuur geëxamineerd worden ; en in a" onverfchillende zaa-

„ ken moet een iegelijk een volkomene vryheid van gewifle hebben.

,, Wat zal men zeggen van de wyze, op de welke Victor de Kerken

Ter%aa- „ van 't Ooften handelde? Snydmen van de Kerk een haarer leden af,

kf van de ,, zo lang als men 'er zich van ontflaan kan? Zekerlijk, de Kerk moet
Faafcb. „meer liefde , en meer gemaatigdheidts hebben, ten opzicht der

,,geener die in de dwaaling zijn. En eindelijk, alsdezeftrengheidin

„[alle d'eeuwen al plaats had gehad,'t is niet op d'Overlevering, 't is op
,,d' Orakelen der Schriftuur dat de Concilien hun decifien moeten
„grondveften. Eenigealgemeene Concilien zijn die niet door andere

,, Concilien verworpen geworden ï Heeft men niet gezien , dat alle de

„Chriftenen de vonnifïen van eenige Concilien nimmermeer wilden

,,aanneemen? Gelooft de Sorbonne niet, dat het Concilie geenig

3 , nieuw artykel des geloofs kan maaken ? In een woord , de macht der

,, Concilien is een zeer tedere materie. IX. Gelijk de beloften gedaan

j, aan d'Ifraëliten, altemaal conditioneel waren , en een naauwkeurige

,, gehoorzaamheid onderftelden ; zijn de beloften, gedaan aan de Chri-

„ ftenen,van gelijken conditioneel,en onderftellen het geloof. Ons ge-

„ loof moet dan een vatte grond hebben. Nu , daar is niet als Godts

„ woord,'t geen de regel van ons geloof, en de rechter van alle de ver-

„ fchillen kan wezen, 't Word ook genoemd de Kanonijke 'Boeken der

„ H. Schriftuur. Hoewel S, Ambrofius,S. Hieronymus,en S.Augufti-

„nus, dikwils zeer ftrydig zijn, komen zy daar in over een , datzy

„ de Schriftuur voor een algemeene en onfeilbaare regel erkennen.

„ Men heeft inzonderheid in dezen laatfte plaatfen , welke betoonen

,

„ wat onderfcheid men (rellen moet tufTchen de Scht iftuur en de Wer-
,, ken der allerheiligfte Oadvaders. Als alle de Leeraars overeen ko-

mmen in d' uitlegging vaneen plaats , is hun famenftemmingeenuit-

„ werking van Godts ingeevingen: maar gelijk de menfehen lichte-

„ lijk uit eenzinnigheid een zaak dus of zo opvatten , konnen de

,, Concilien zich bedriegen , zo ze het Woord Godts niet en neemen

,, tot de grond en de regel hunner decifien. X. De goede trouw laat

,, niet toe, dat meneenzydig menfeh tot rechter neeme; dat men
1, zelfs een party in de vuurfchaar laate. De Paufen nu alreedts uit hun
„eigene macht zaaken beflooten hebbende, welke in een Concilie

„ geëxamineerd moeten worden , kan men dan dulden , dat een van

„hen
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„hen daar in voorzitte, of 'er tegenwoordig zy ? Alles, 'tgeenop 15^4.
,, een algemeene dwaaling gedaan is, is van gcene waarde , en verbind

,,geenfins. Aldus, hoewel de Vorlten , gcloovende dat de Paus het

„ waare Hoofd der Kerk is , hem eed en hulde gedaan hebben, kon*

„nenzy, zo ze de dwaaling bemerken , 't jok afwerpen, met zo veel

,, rechts als een man ,
gevallen in de handen van Roovers , de vlucht

„kan neemen , 20 hy'er de gelegentheid toe vind. Eindelijk, een

5, iegelijk weet, dat het Roomfche Hof zodanig verdurven zijndeals

,, het is, een zo welmeenende Paus, als Adriaangeweeft heeft, het

„ zelve niet zou konnen hervormen; geloovende alle de Kardinaalen,en

„ alle de Minifters van dit Hof, eershalven gehouden te zijn hun on-

„geregeldheden te verdedigen. Kranmer dreefalle deze punten in de

tegenwoordigheid der Heeren, en gaf hen by gefchrifthet vertoog,

't geen hy had gedaan. Hy voegde 'er by , dat hy op een andermaal

redeneeren zou wegens het gezag van ieder BifTchop in een Bifdom,

en de macht des Vorfts op de Biflchoppen; maar ik vrees, dat dit

vertoog verlooren zy.

Zodanig waren de gefteldheden van het Hof, en de gedachten der

Minifters, toen men begon te fpreeken van het groot werk, 't geen

ons gantfche Darde Deel beflaan zal.

EINDE
Van 'tTivede BOEK.
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Behelzende

Een verhaal van't geen voorgevallen isfedert het jaar

1 f 3 4- tot aan Hendriks dood, door betrekking

voornaamelijk tot de Reformatie, en

de geefielijke zaaken.

E groote zaak der Echtfcheiding tot Hendriks vol-

doening-geëindigd , en deze Vorft van zijn Parle-

ment , en van zijn Geeftelijkheid , zo wel byge-

ftaan zijnde, moeft niets, na'tfcheen, zijn ruft

meer ftooren. Maar na de maat dat alle dingen

hem ind'openbaare vergaderingen gelukten , wierd

hy geknaagd door byzonderemoeyelijkheden,wel-

ken d' Uitgezondenen des Paus, en des Keizers, niet en ieüdënte

kweeken; invoegen dat hy het overige van zijn leven in de beroerte

en bitterheid te verflyten had.

Degeenen, welke eenigeyver voor de heerfchende Religie had-

den , maakten zich vroed, dat, zo 'er de Koning altyd belydenis

afdeed, het minder gefchiedde door een beweegreden van confctVn-

tie, als uit ftaatkunde, en in de vrees der gevolgen van een Refor-

matie. Of zo zy geloofden , dat by 't noch met deze zelve R'ligie

hield, zyvrc-efden, dat de belangen van zijn Staat ; zijn verbintenis

met de vereenigde Vorften tegen den Paus en den Keizer; d'aanhou-

Oo dingen

I53ï'

't Overige
vanHcr.driks

Redering
vol van on->

geïuftheid.
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i$3?. dingen der Koningin, die alies op zijn geeft vermocht; mitsgaders

het vermogen van Kranmer en Kromwei, hem een andere zy4e moch-
ten doen neemen. Men vond zelfs een famenfchakelinginzijnbe-

dry f: en men geloofde, dat hy geen een tree deed, die hem niet nood-

zaakelijk verplichtte verder te gaan ; zijnde hetgezag der Keikaan 't

waggelen geraakt } en hebbende het Volkeen volkomene vryheidom
d'aangenomene leerftukken t' examineren, en in twyfel te trekken»

Dit w-as , volgens hun gevoelen , de Kettery de deur openen : wes-

halven zy dan, om zodanig een verandering te voorkomen, en het

geloof der Roomfche Kerk in haar geheel te behouden , aan alle kan-

ten heimelijke gefprekken en vergaderingen hielden.

Hun yver wierd uitfteekend vermeerderd door d'aanftookingen

Dezebe- ^er Monniken , welke begonden te bemerken , dat de wetten des Par-
roerten wor- lements hen gingen berooven van hun vrydommen en privilegiën , en

2aai«
V

doo°
r" de zelven ter belcheidenheid des Konings laaten. Alduszagen zy zich

de handdin- p net pUnt van eeen vrvdommen meer te hebben , dan voor zö veel

aiken. er de Vorft in zou bewilligen. Romen was niet langer in ltaat van

nieuwe Heiligen te feheppen , om de Kloofters te verryken , en de

zelven vermaard te maaken: d' ariaaten hadden geen plaatsmeer:

en deze Schijnheilige liften, van de welken de Monniken zich voorheen

gediend hadden , om de bezoeken en d'aalmoefTen des Volks na hun
Conventen te trekken , waren toen onnut. Ten anderen zei men on-

der de hand, dat de Koning en zijn Heeren ook al dachten om zich

de goederen der Kloofters toe te eigenen. Dit deed hen het befluit

neemen om Hendrik zo veel werks op den hals te laaden , dat hy nim-

mermeer een zo fwaare onderneeming ter hand zou durven flaan.

Ten dezen einde beftonden zy zijn Onderzaaten in de biecht , en in de

gemeene praat , een uitfteekende walging en mifnoegdheid over zijn

beleid in te boezemen. En zo zy het volk nietterftond deedenop-
ftaan , zy onderhielden ten minften in de geeften een zuurdeeflem

van muitery , en een geftadigegefteldheid tot de wapenen op te vat-

ten , zo haalt als de gelegentheid zich daar toe zou aanbieden. Hun
poogingen, ten dezen opzichte , waren van zodanig een kracht, dat,

indien des Keizers zaaken hem toegelaaten hadden op Engeland te ko-
men ftorten, hy'er door een menigte van mifnoegden geftyfdzou

hebben ge weeft. Maar de Koning gafaltyd bezigheid aan deze Vorft,

door het middel van Francois de I, en de Lutheraanen ; 't geen hém in

ftaat Rdde van niets te vreezen,

Ein-
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Eindelijk echter, als de Muiters bemerkten, dat zy vandekant 1^3^.

der gebuurige Staaten niets te verwachten hadden , beflootcnzyuit

te barften, en greepen de wapenen aan. Hun ftoutheid verbitterde

den Koning geweldig. Hy ftuuwde de ftrengheid zeer ver voort , en ien Ln ko-*

hield gantfch geen maat in zijn ftrafpleegingen ; hebbende de heime-
tg

D
fL

m
f™°"

lijke handelingen van het Roomfche Hof, waaraf hy zich geheelejaa- den.

ren defpeelpop had gezien , en d' ondankbaarheid van Polus , die niet

afen liet van tegen hem te cabaleren, dezen Vorft zijn gewoonlijk

geduld en gemaatigdheid doen verliezen. Zo haaft als hy aldus van

temperament veranderd was , zag men hem op een gantfch andere

wyze te werk gaan, dan hy tot daar toe had gedaan; en om lompe

beuzelingen fleepte hy de lieden voor 't gerecht. Waarlijk, de wet-

ten dreeven in alle die zaaken boven ; de befchuldigden wierden noch

vervolgd a noch geoordeeld , dan volgens het recht : maar gelijk de

wetten bywylen tot een ftrengheid gaan, die aan de wreedheid na-

dert , heeft Hendriks beleid niet gelaaten hem te doen aanzien als een

Tiran ; vermits hy aan de ftrengheid dezer wetten alle d' uitgeftrekt-

heidgaf, welke zy hebben konden, 't Was zelfs ook niet op eenee-

nige party, dat hy zijngramfchapontlafke: want 't zy hy niet dulden

kon, dat men hem wederfprak • 'tzy hy opgeblaazen was met de

glorieuze tytel van Hoofd der Kerk, welke zijn volkeren aan hem op-

gedraagen hadden ; 't zy de loftuitingen zijner pluimftrykers hem had-

den bedurven : hy maakte zich alroos vroed , dat alle zijn Onder-

zaaten gehouden waren hun geloof na zijn decifien te richten. En ge-

lijk hy ingenomen was met eenige leerftukken der oude Religie , ver-

volgde hy de Proteftanten zo wel als deRoomfchkatholijken. Wy-
derszien wy geenfins, dat de wreedheid hemnatuurlijkgeweeft zy.

Hy heeft in 't eerft vyf-en-twintig jaaren geheerfcht , zonder iemand
om mifdaad van Staat te doen fterven , behalven Polus Graafvan Suf-

folk , en Stafford Hertog van Bukkingham. Noch was de dood van

den eerfte een uitwerking der gehoorzaamheid , welke hy bewees aan

de 'iaatfte orders van zijn Vader : en den Hertog van Bukkingham had

zich dit ongeval genoegfaam op den hals gehaald; hebbende een fchurk

van een Prieftcr hem in 't hoofd gebracht , dat hy wettige Erfgenaam

van de Kroon was. Diergelijke dingen nu raaken een Vorft zo na , dat

men hem verfchoonen kan , als hy den fchuldige aan 't gerecht over-

laat. Hendrik was dan in 't eerft noch zeer achterdochtig , noch zeer

wreed. Zo hy in de tien Iaatfte jaaren van zijn Regering een ander be-

Oo 2 leid
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*5 3-?-' ^e^ ^ield
*
en zo n? z *cn toen ^et vervoe ren tot groote overmaaten r

hy is daar in meer deernis als gramfchap waardig j en men kan hem
beklaagen , zonder hem te willen navolgen, zo wel als zonder hem
met d'uiterfte ftrengheid te doemen.

't Bock, 't geen wy zo e ven geëindigd hebben , behelft by na niet an-

ders als een geftadig gevolg van kuiperyen. Wy hebben 'er een lan ge

en ver Jrietige onderhandeling met het doortrapfte Hofdeswereldts:

wy zien 'er gaauwe Minifters de ftaatkunde zover doen gaan , als

men ze voort kan ftuuwen. Maar het overige van onze Hiftorie zal by

nat'eenemaal binnen de paaien van Engeland beflootenzijn, Wy
j-

St

Q
fv

j
n zuilen zelfs zeer weinig van ftaacszaaken fpreeken , als terloops: en

Boek.
-

wy zullen ons vernoegen merteverhaalen'tgeen wy hebben konnen

ontdcKken van de zaaken der Religie van die tyd. Aldus zullende

vernietiging der Kloofters , de voortgangen en 't verval der Reforma-

tie , en de vervolgingen welken men deed tegen de geenen , die zich

al t' y verig voor het Roomfche Hof toonden , 't onderwerp van dit

laatfte Boek wezen. Wy zullen , ten opzicht der twe eerfte punten

,

d'orde der tyden volgen.- maar om niet gehouden te zijn den loop

onzer redenen al te dikwils afte breeken , zullen wy aan het eind een

verhaal (tellen der proceduren, welken men tegen de medeftanders

der Roomfche Stoel maakte.

De Bif- Zohaaft: als het Parlement alle de zaaken, die haar bezig hielden,

?^°e
P
ren

nbe
" a%ec*aan nac* > vernieuwden de BifTcboppen aan Hendrik de verzeke-

Hendriks ringen van hun getrouwheid, en verbonden zich met eed, zijnOp-

^i"heid
0C)f perhoofdigheid in de geeftelljke zaaken te verdedigen 4 erkennende

hem - oor fouverain Hoof i der Kerken van Engeland , zelfs eer 'er een

wet was die deze plicht van hen vorderde»

d'Ecrfte daad van OpperhoofHigheid , welke deze Vorft deed , was

stedehouder dat hy Kromwei zijn Stedehouder Generaal, en Bezoeker van allede
Generaal, en Klooft^ en gepriviligeerde plaatfen van Engeland, maakte. Men
inde gècfte- verwart gemeeenlijk deze eerfte waardigheid raetdegeene, welke
ö
ejraaak

aken
'

- 7 ^ ort ^ aar na ^ ree8 '
on ^ er de *y te l van Viceregent in de geeftelijke

zaaken: maar daar zijn tweonJerfcheidenrlijke ampten, door twe

verfcheidene brieven, aan Kromwei gegeeven. Het eerfteftrekte haar

gebied niet uit over de Biflcboppen, en deed hem zelfs geen rang

hebben: daar in tegendeel het ander hem met al het geeftelijk gezag

des Konings bekleedde, en hem rang gafna He Prinfen van den bloede.

Hy had zelfs d' eerfte dezer waardigheden al twe jaaren bezeten, eer

hy
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hy met de twede begiftigd wierd ^ waar van den aart ons zeer weinig 1535-
bekendis, vermits men noch d'eerfte, noch de tweede Commiflie

tot deze tweampten, in de Rollen vind. En gelijk het niet wel te ge-

looven ftaat, dat men een zo gewichtige zaak vergeeten heefttere-

giltreeren ;
geloofik , dat de Commiflien , daar wy affpreeken , uit de •

Boeken genomen zijn door Bonner, dielafthad, onder de Regering

van Maria, om wegteneemen uit d'openbaare Aden 't geen on-

der Hendrik tegen de gepretendeerde rechten van 'tRoomfcheHof
gedaan was. Daar is noch in de Boeken desgeeftelijken Hofs van Kan- Ziet de

telberg een Commiflie van den 13 January 15 3 6. gegeevenaan Voorreden-

Do&or Petrus, die naderhand Secretaris van Staat was, uit de welke vandit

men ziet, dat Kromwels macht van een zeergroote uitgeftrektheid ^ oc^
geweeft moet hebben; want hy word daarin genoemd Viceregent van - .

Hendrik in alle de geefteïijke zaaken, Stedehouder Generaal, en Groot

Officiaal. Maar gelijk het hem onmogelijk was zo veel dingen waar te

neemen, wierd de Doctor Petrus genoemd tot zijnSubftituitin de InEnge-

Teftamentaire zaaken. Wy vinden ook noch in deze zelve Commiflie ^m^ wor~

dat, als de goederen 2 qo Ponden ofdaar boven bedroegen, mende ™na"e " e

Teftamenten niet meer in de Hoven der Biflchoppen bracht, maar in
t „fJj

en"

dat van den Stedehouder Generaal. Eindelijk, wy weetenook, dat, Geefielijh

hoewel Krom wel in deze Commiflie Viceregent genoemd word, men Hovenge-

hem echter, als men tot hem fprak , of aan hem fchreef , detytel van bracht-,

Stedehouder Generaal gaf. Maar zo haaft als hy zijn twede Briefhad *aar mm
gekreegen, welke Mylord Herbert gezien heeft, en daar hy in zijn %e

\
aati

Hiftorie van Hendrik de VIII. onder 't jaar 1536. afmeld , fprak men c*opyuine-

niet meer van hem als onder de tytel van Mylord Viceregent. trokken te

Dit groot ampt ingevoerd zijnde, waren alle de gedachten van't hebben.

Hof om Hendriks geefteïijke Opperhoofdigheid te bevefligen , met Zip*

deGeeftelijkheid, voornaamelijk de Regulieren ofKloofterJingen te
^Oudbe-

verplichten de zelve t' erkennen. By na alle de Geeftelijken onder- ^f^l
wierpen zich 'er aan : en toen t' Oxford de queftie verhandeld wierd

, lw zieto'ok

of de Pam meer machxXi in Engelard had als een ander uitheemfch'Bif. 't Origineel*

fchop , ftelded' Univerfiteit d'uitwyzing daar afaan danig Dodoren van de

of Baccalaurei , met macht van het openbaar zegel aan hun vonnis te B/' ef- *»

hangen. Zy verklaarden » dat de macht des Paus in Engeland aange-
d
^

Bibl '

maatigdwas :

#

waar na ieder lid der Academie hier over in 't by zon der
botton Clè"

ondervraagd zijnde, bekrachtigden zy, den eennaden ander, 'tRcen op.E.4.

*

zybeflooten hadden. Aidetegenftelling, die men daarin ontmoet- van dm 1%
Oo ; t€ , Vebu
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1^:3 <). te, immers voor zo veel wy vinden uit de zaaken die 'er afoverig zijn,

De Corde- W3S van ^e Cordeliers van Richemond , den welken Roeland, BiiTchop

ren Hen-° van Koventry , en Thomas Bedy 1 , zekere voortellingen wilden doen

hoofiï^ifeü"
te^enen > waar onder deze was; dat betgodlijkrecbt aan de Paus niet

t'erkeimen. meer machts op Engelandgaf , als aan eenig ander uitbeemfeb TSiJfcbop.

Om deze Monniken te bereiden tot den Koning te voldoen , zei men
hen , dat den Aardtsbiffchop van Kantelberg , en den Aardtsbiflchop

van Jork, de Biflchoppen van Londen, van Winchefter , van de

Baden en Fonteinen , en van Durham , d'andere Prelaaten , de Hoof-
den der Kloofters , en de gaauwfte Geeftelijken des Koningrijks , al-

temaal deze voortellingen al getekend hadden. Vervolgens porde men
hen aan , om vier der oudften van hun ligchaam te noemen , ten einde

de zaak t' examineren ; op voorwaarde dat d'overigen ondertekenen

zouden 't geen door deze vier Vaders beflooten zou zijn, Maar zy ant-

woordden : dat de confeientie van ieder van hen in deze zaak zeer be-

langd zijnde , zy het examen daar af niet ftellen wilden aan een klein

getal perfoonen van hun ligchaam: dat zy ten anderen altemaal ge-

fwooren hadden, de Regel van S. Francifcus te volgen: en dat zy

t' eenemaal gemoedigd waren , de zelve t'onderhouden , in 't leven ,

en in de dood: dat een Kapittel van deze Regel, 't geen zy te berde

brachten , hen beval , altijd een Kardinaal tot Befchermer te hebben,

die hen onderhield in de gehoorzaamheid , welke zy aan de Roomfche

Stoel fchuldig waren. De BiiTchop voerde hen tegemoet: dat deze

redenen goed konden zijn in Italien , daar S. Francifcus geleefd had

,

en daar de gepriviligeerde Kloofters van den Paus heften j maar dat de

Geeftelijken van Engeland van den Aardtsbiflchop van Kantelberg

heften: dat daarenboven het Kapittel, 'tgeenzy bybrachten, niet

van S. Francifcus was, en dat men 't na zijn dood by zijn Regel ge-

voegd had : dat, al had het ook zelfs van hem geweeft, geenbyzon-

dere Regel boven de wetten vaneen Koningrijk gefteld kon worden :

dat al de wereld , ók onder de befcherming van deze zelve wetten

leefde
, gehouden was die te onderhouden : en dat een vry willige ver-

bintenis , hoedanig die ook mocht wezen , niet genoeg en was om
Onderzaten t'ontflaan van hun onderwerping aan de wetten des

landts. Deze redenen brachten gantfeh geen werking voort ; houden-

de de Monniken zich geftadig aan hun eerfte verklaaring, dat zy ge-

lofte hadden gedaan van S. Francifcus Regel t'onderhouden, en dat

niets ter wereld hen van d'onderhouding dezer Regel zou doen afwy-

ken.
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ken. Maar zo 'er niet als de Cordcliers waren , die opentlijk weiger- 1535.

den Hendriks geeftelijke Opperhoofdigheid t' erkennnen , men zag

veeJe Orders van Monniken tegen den Staat cabaleren ; en om hun

praktijken te verbreeken , maakte men het voorneemen van hen het

aanzien, 't geen zy onder het volk hadden, tebeneeraen. Zijnde het

middel om hun achting in 't voetzand te ftooten het bezoek van alle

de Kloofters des Koningrijkste doen, omhelfde hetHofvanftonden

aan deze party, 't Befiuit 'er afwierd voornaamelijk gefty fd door den Bezoek

Doctor Leighton , die met Kromwei in Volfeys dienft had geweeft ; KUMróT
welke gedenkende aan dezen Doctor, en hem kennende voor een zeer vanSnge-

behendig en zeer naarftigman, hem indezezaakgebruikte. Leigh-
n

zietde
ton ontbood eens aan zijn vriend: dathy hier overeen lang gefprek Bibl.van

met den Aardtsdeken had gehad: dat deze Deken van advys was, Cotton»

dat men noch in twe ofdrie jaaren de Kloofters niet en moeftbezoe- ^Arhet

ken ; vermits d' Opperhoofdigheid des Konings noch niet t' eenemaal
0rt

SJ\
:^

beveftjgd zijnde , een al te ftreng onderzoek, aldus in de beginfelen a », • p
gedaan, de Geeftelijkheid zou verbitteren , en Hendriks macht haa- 4.4.
telijk maaken. Maar de Doctor voegde 'er by : dat, na zijn gevoe-

len , niets deze macht des Konings meer beveiligen zou, als een heil-

zaame hervorming: dat d'argerniffen openbaar waren; en dat het

volk zelve d' ongeregeldheden der Geeftelijke Broederfchappen wel

zag: dat 'er daarenboven in de noorderlijke gedeelten des Koning-
rijks niet een bezoek had geweeft, federt het geen 't welk men 'er

door Order des Kardinaals van Jork had gedaan: dat dit eennieuw
bezoek noodzaakelijk maakte; en dat hy zijn dienft aanbood voor
de Provincie van Jork. In een andere brief wenfcht hy , dat men
hem eenen Lee by voege, en dat men aan hen beiden laate het be»

zoek der Kloofters, gelegen in 't Noorden van Engeland, teneemen
van'tBifdom van Linkoln af : en dereden, die hy 'erafgaf* was,
dat Lee en hy bekwaamer als iemand waren om dit werk te verrich-

ten , ter oorzaak dat zy in die geweften een groote maagfchap en vee-

Ie vrienden en bekenden hadden , door welker byftand zy der Mon-
niken ongeregeldheden , en hun oproerige praktijken, zouden ont-

dekken. Hyklaagde, dat die bezoeken tot daar toe zeer gering, en
van weinig vruchts , hadden geweeft ; maar hy verzekerde Kromwel,
dat zy alle beiden den Koning in deze ontmoeting met een groote ge-

trouwheid en naarftigheid zouden dienen.

Den Aardtsbiflchop deed inde maand May het bezoek van zijn

Pro-
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*$3<». Provincie, na'er des Konings verloftoe te hebben verkreegen'. Deze

Joet'zSin"
order behelfde , dat Kranmer verzocht hebbende , dat het hem, vol-

AardtsbiCi gens de gewoonte , en volgens de rechten vanzijn AardtsbifTchoplij-

£oP
ek.

k
^e ^t0e ^ »

geoo^old mocht wezen zijn bezoek te doen , de Koning

Deqi or- hem 't verlof daar toe vergunde, en allerhandenperfoonen beval,

der was hem daar integehoorzaamen , en by te ftaan. Gelijk de zaaken noch
vanden iS n jet ge voorderd waren tot grooter onderneemingen , vernoegde men

dRn'll n* 2IC '1 a 'stoen met ^e gceftelijke Opperhoofdi^heid des Konings te be-

op'tió. veftigen, die van alle zijn Onderzaaten te doen erkennen, en hen

jaar van t'eenemaal los te maaken van hun oude gehoorzaamheid aan de

Hendrik.* Roomfche Stoel. Men fchrabde zelfs, met dn inzicht , de naam des

eerjlc deel. paus u | t a jje .Jg boeken, welke tot de dienft der Keik behoorden.

Ziet bet Maar Stokkefley, BilTchop van Londen, onderwierp zich niet aan
Rcgijler dit bezoek des AardtsbiiTchops , dan na drie verfcheidene proteftatien
vanStok.- gedaan te hebben, om ten minden de rechten dergepriviligeerde

a.4
'

P'
aat ên te behouden.

* Algemeen In de maand Oétober wierd het algemeen bezoek der Kloofters

K'oofters"
aangc^angen , en men gaf'er de zorg af voornaamelij k aan Leighton >

aan Lee, en aan London : maar andere perfoonen hadden 'er deel

aan, gelijk ik oordeel uit verfcheidene brieven , die ons overig zijn,

en die ik gezien heb; in de welken Roberth Southwel , EllicePrice,

Jan Apprice, Rykaard Bellafis , Rykaard Southwel, Jan Gage,
Wouter Hendie, en anderen, Kromwei verwittigen van de voort-

gangen , welken zy in dit bezoek hadden gedaan. "Wyders weeten wy
niet, ofde Commiflien, die men hen by deze gelegentheid gaf, on-

der 't groot zegel waren , en of ze geregiftreerd wierden. Zo ze 'tge-

weeft hebben, moet men ze naderhand uit de gemeene Rollen heb-

ben weggenomen, 't Geen my gelooven doet, dat ze niet onder het

groot zegel waren gegeeven, is dat ik 'er een gezien heb, hoewel
een jaar jonger als die , welke niet anders en had ais des Konings hand-

•ziet de * eken en zegel. Ten anderen ben ik niet Rechtsgeleerde genoeg, om
Bibliotheek, t' oordeelcn , of bloote Commiiïicn , zodanigen als deze laatfte,

ianM. macht gaven om difpenfatien te vergunnen, en Monniken uit hun
Pierpoirit. Kloofters te zetten. Nu vind men uit de brieven, welken de Bezoe-

kers, daar ikafgefprokenheb, aan de Stedehouder Generaal fchree-

ven, dat zy zich deze macht toeëigenden. Alduskonnen wy nietnet

zeggen, hoe ver hun machten zich ftrekten. Wat 'erafwezen mag,

't Hofgaf hen, boven deze machten , inftructien belangende de wyze

,

op
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op de welke zy zich in dit bezoek moeften draagen , mitfgaders man- i <>$<;.

dementen voor de Kloofters die zy te bezoeken hadden, 'k Heb nooit Zx" de

een origineel van deze inftru&ien konnen vinden: maar ik heb 'er
B
/

?°~

copyen af gevonden, die myautentijk dunken te zijn , en ik heb* er 1/ ~°an

een in onze Verzameling gefteld. Zy beheift 86artykelen, waarvan Eleop.E.4.

wy hier de voornaamften zullen geeven.

„ De Bezoeker had dan laft om te verneemen , ofde Monniken dag inftruftiea

„en nacht, op de daar toe geftelde uuren , den dienft deeden : hoe meen Be!
?e"

„veel Broeders die gemeenlijk bywoonden: en wie de geenen wa- zoek.

„n , die 'er 't minft kwamen. .,
Zw'w*f

„Stichters: wie de Stichters der Kloofters waren : of d' inkomften
„ Of het getal der Monniken overeenkwam met de meening der jv * vrj"

„ fcdert de ftichtingen waren vermeerderd , en hoe veel deze vermeer-

deringen beliepen : welke de gewoonlijke inkomften waren : of'er

„Kloofters van d' eene Order tot d'andcre waren overgegaan; door

„wien, en om wat oorzaak, zulks gedaan had geweeft.

,, Wat verlof zy hadden gehad tot verftorvene goederen •, en ofde

„geenen, die de ftichtingen hadden gedaan, macht hadden gehad

„om ze te doen.

„Op wat aanhoudingen, en om welke oorzaaken , de Monniken

„ vry waren van het gebied derBiffchoppen.

„ Van wat natuur de by zondere reglementen der Kloofters , en hun

„ inftellingen waren , mitfgaders de wyze op de welke men daar Over-

„ften verkoos.

„ Hoe veel Gcprofeflyden , en Nieuwelingen , in ieder Kloofter

„ waren ; en op wat tijd de laatften de geloften deeden.

„ De Bezoeker had ook laft om t' ondervorfchen , ofde Monniken
„onderrecht waren van den inhoud hunner inftelling, en of zy hun
„Regel onderhielden: hen voornaamelijk t' ondervraagen over de

„ gelofte van armoede , van kuisheid, en van gehoorzaamheid : te

„ verneemen of'er Monniken waren , die geld in eigendom hadden

,

„zonder wceten van den Overfte: ofze vrouwsperfoonen onderhiel-

„den, 't zy in't Kloofter, of'er buiten : of 'er heimelijke deuren

„waren , waar door de vrouwsperfoonen in den omvang des Kloo-

„fters konden komen: of ze jongens by hen deeden flaapen.

„ Ofze de ftilfwygendheid en de vaften wel onderhielden : of ze de

„ wetten der onthouding hielden : en of ze haire klederen droegen

;

„ ofuit wat macht zy het niet en deeden.

Pp Of

Ver^ame-

5:
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1 Ï3 ?• >> Ofhun eeten en drinken,hun manier van te flaapen én zich te klee-

„ den, overeenkwamen met hun Regel; en ofze de befluiting hielden.

„ Ofhun O verfte te ftrafofte flap was :jen ofhy zijn Monniken zon-

„derpaflje, en zonder zydigheid, handelde.

„ Of'er Monniken waren , die zich niet wilden beteren.

„ Of den Overfte eens in 't jaar getrouwelijk zijn rekenfchap deed.

„ Of alle d'andere Geeftelijken , dieeenige bediening in 't Kloofter

„hadden, van gelijken naauwkeuriglijk hun rekenfchap deeden : of

„d'inkomften des Kloofters waarlijk befteed wierden, volgens de

. „meening der Stichters.

„Of het gebouw wel onderhouden wierd: en of het huisraad,

«'t zegel, de papieren , 't vat werk, en de fieraaden van 't Huis,

„ zorgvuldiglijk wierden bewaard.

,, Ofden O verfte aan zijn maagen ofvrienden landeryen van *t Huis

„verpachtte, tot nadeel der Geeftelijken : ofzy de gaftvry heidon.

,. derhielden : of zy in 't aa.nneemen van Nieuwelingen geld vorder-

„ den, ofzich het zelve deeden belooven : ofze groote vlyt aanwend*

>, den om deze Nieuwelingen t' onderwy zen.

„ Ofiemand der Monniken in het Kloofter getreden was , op hoop

yy van 'er Overfte afverkoozen te worden.

,,Of den Overfte in het begeeven der beneficien, welkevanhet

„Kloofter heften, zich een penfioen op deze beneficien behouden

j, had ; ofwat foorten van koop hy ten dezen opzichte maakte.

„De Bezoekers hadden ook noch laft om een nette memorie te

,,neemen van alle de Parochien , en van alle de Vicariflchappen

,

„ welke onder ieder Kloofter behoorden ; en te verneemen , op wat

„ wyze deze beneficien vergeeven , en bediend wierden.

Dit waren d'inftrudien , welken men aan ieder Bezoeker gaf, voor

zo veel de Mannenklooftersbetrefte. Ziet hier de geenen, die men
gaftot het bezoek der Vrouwenkloofters,

„Men belaftte hen dan, te verneemen, ofhet Kloofter wel van

„ muuren voorzien was -, en ofde deuren en venfters zodanig gefloo-

„ten waren, dat 'er geen manfperfoonen op ongeooriofde uuren in

„konden komen.
„Of ook eenige mansperfoon meteenNonfprak , zonder getui-

„gen, en zonder verlofder Abdis.

„ Of eenige Zufter , 'tzy door haar Maagen, 't zy door d' Abdis,

j, gedwongen was geweeft het kleed te neemen.
„Of
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„ Of de Nonnen zonder verlof uit hun Kloofter gingen ; en ofzy 1 5.3 ?.

), dan hun geeftelijk kleed aan hadden.

„Waar zy zich mee bezig hielden in d'uuren , die niet tot de god-

„lijke dienft geheiligd waren : wat ommegang zy met Monniken
„hielden : of zy zich bemoeiden met minnebrieven te fchryven , of

„ gefchenken en gunfttekenen te ftuuren en t'ontfangen

.

„Of hun Biechtvader een man van oordeel, van bekwaamheid,

,,en van een goed leven was: hoe menigmaal in't jaar zy te biecht

„ gingen , en hoe menigmaal zy communiceerden.

Deze ComiiTariiTen moeften eindelijk het bezoek doen der Colle-

giale Kerken, der Gafthuizen , der Hoofdkerken , en van die der

Order van S. Jan van Jeruzalem. Maar zo de copy , daar ik alle deze

dingen uit getrokken heb, vol is, had de Bezoeker maar de brieven

en manufcripten van dezen t' examineren, om 'er lichten uit te trek-

ken tot de hervorming der Kloofters.

De Mandementen , welke deze Commiiïien verzelden , en die

ieder Bezoeker laaten moeft in de Kloofters , daar hy het bezoek deed,

behelfden verfcheidene artykelen , en onder anderen dezen.

Voor eerft , de Monniken moeften krachtielijk aangemaand wor- M*nde-

j 11 j A j «rr 11 l ™ 1
menten voor

den, om hun vlyt aan te wenden tot de wet, welke het Parlement de Monniké.

ter zaake van de fucccffie gemaakt had , te doen onderhouden. In dit 'Z'eton^e

zelve Reglement word gezegt, dat de Monniken die getekend, en VerKame~

bekrachtigd hadden. Waaruit dan blijkt , dat deze Wet toenmaals
*"&,N°'

Van alle de Kloofters des Koningrijks ontfangen was geworden.

Tentwede, zy moeften noch vermaand worden, om het Volk te

leeren, dat het gezag des Koningsfouverain was, dat hy niemand
als God boven hem had, en dat de macht des BhTchops van Romen
onwettiglijk was aangemaatigd , zijnde ingevoerd door lift, en heb-

bende niet anders tot grond als kwaade Canons, enkwaade Dekre»

taaien ; welke , na lang genoeg verdraagen te zijn , eindelijk f»et

groote rechtvaardigheid in Engeland afgefchaft waren.

Ten darde, den Abt en de Monniken wierden verklaard ontfla-

gen van d'eeden, welken zy gedaan hadden, ofaan de Paus , of

aan andere vreemdelingen : en de Koning wilde, dat zy alle d' inzet-

tingen van hun Regel, die henfteldenind'afhangelijkheidvan eeni-

gen vreemdeling , uit hun boeken zouden willenen , en de zelven

volkomentlijk voor van geene waarde houden.

Ten vierde , de Bezoeker had laft , om den Monniken te verbieden

P p 2 zon*
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li-ie, den zonder verlofdes Konings , of des opperden Bezoekers, uit hun
Kloofter te gaan ; tebeveelen, dat deze Kloofters maar een poort en

een ingang zouden hebben; en de toegang daar af aan alle vrouws-

perfoonen t'ontzeggen , immers zonder een diergelijk verlof.

Ten vyfde, men gafhen verfc heidene regelen raakende hun maal-

tyden ; en men wilde, dat de Monniken op ieder maaltyd een Ka-
pittel van het Oud ofNieuw Teftament lazen; dat 'er op de tafel des

Abts gewoonlijke fpyzen gedifcht wierden, en niet zeldfaame en

lekkere beetjes ; en dat den Abt, ofeen der oudften van 't Kloofter,

daar altijd by zou wezen , om de vreemdelingen t'onderhouden.

Ten zefde , men voegde by deze regelen eenige andere ordonnan-
tien , noopende d' uitdeeling der aalmoefTen , en de wyze op de

welke de Monniken , 't zy in gezondheid , of in ziekte , gefpyfd

moeften worden.

De Bezoeker moeft hier na verklaaren , dat het des Konings wil

was, dat twe Monniken van ieder Kloofter , of ten minften een,

aan een der twe Universiteiten onderhouden wierden , op dat zy de

noodzaakelijke onderwyzingen aldaar gekreegen hebbende, de zei-

ven vervolgens aan hun broeders konden mededeelen j dat 'er in ieder

Kloofter alle dagen , een uur lang , een les in de Godtsgeleerdheid ge-

daan zou worden ; en dat d'Abten zorg zouden draagen , om aan alle

de Broeders bezigheid te geeven.

Dat den Abt, of den Overfte, alle dagen eenig gedeelte van de

Regel des Kloofters zou uitleggen ; dat hy 'er de toepafïing af zou

maaken, volgens het Euangelium; en dat hy den Monniken zou

vertoonen , dat de ceremoniën flechts gronden en bcginfelen waren

,

waar door een iegelijk van hen zich verheffen moeft tot de kennis en

d' oeffening des Euangeliums ; dat de Religie niet en beftond noch in

het verfchil , ofin de byzonderheid der Kleding , noch in andere uit-

wendige onderhoudingen , maar in de zuiverheid des levens , in een

inwendige heiligheid , in een vaft geloof, in een broederlijke vriend-

fchap, en in een volkomen yver om God in geeft en waarheid te

dienen ; dat zy zich derhalven niet houden moeften aan hergebruik

van eenige ceremoniën , maar dat zy zich door deze dingen tot de

waare Religie moeften verheffen.

Vervolgens was 't den Bezoeker bevolen, verfcheidene reglementen

te geeven , ter zaake van d' inkomften der Kloofters, om'erdever-

kwifting afte verhinderen , gelijk ook om te beletten dat niemand be-

neden
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neden de vier-en-twintihg jaarcn in de Kloofters ontfangen wierd» 1535,

Eindelijk, ieder Priefter van het Kloofter moeftiaft: hebben om alle

dagen Mis te doen , en alsdan God voor den Koning, en voor de Ko-

ningin , te bidden.

En men moeft de geenen , die deze ordonnantien kwamen t
r
over-

treden , den Koning en den opperften Bezoeker aanbrengen.

De CommiilarilTen hadden noch macht om de Monniken , welken

zy aan eenige miidaaden fchuldig zouden zien , te doen ftrafFen. En
hun CommifTie bekrachtigde hen om uit ieder Kloofter aan den Op-

perfte Bezoeker te brengen alle de papieren en de boeken , welken zy

raadzaam oordeelen zouden hem te laaten zien.

Laat ons nu overtreden tot d' uitwerkingen v«n dit bezoek: maar

eerwy daar af fpreeken, zal het mogelijk genoegfaam dienftig zijn,

dat ik hier aanwyze de geboorte en de voortgangen der Kloofterorders

in Engeland, en de ftaat, daarzy in waren, toen Hendrik de VIII.

beftond hen te hervormen.

Wy weeten met geen zekerheid , wat foort van Monniken d' oude Stii} &*.

Bretanjefche Monniken geweeft hebben , noch wat regel zy volgden. En°geïnd"
m '

Wy weeren ook niet , waar hen deze regel van daan kwam, ofzyze Sulpcius

getrokken hadden uit de Kerken van'tOoften , en wie hun Stichter Severus.

was , S. Antonius , S. Pacomus , of S. Bafïlius , dan of zy hen uit

Vrankrijk was gekomen : want een Kerkelijke Hiftoriefchry ver leert

ons, dat S. Martinus daar Kloofters had gefticht. Aldus kan men 'er

niet af fpreeken , als by gifling : maar uit de weinige dingen welke ons

van die tijd overig zijn , laaten wy echter niet te befluiten , dat de Mon-
niken toen ter tyd in groot getal waren , en dat zy zich altemaal onder-

wierpen aan de BilTchop van Kaerleonj, gelijk d'eerfte Monniken
ahyd onder hun Billchop geftaan hadden , volgens de Canons des.

Concilie van Calcedonien.

Ondertuffchen , toen de Gothen in Italien gevallen waren , en
daar alle dingen in een groote verwarring gebracht hadden , maak-
ten Benedictus en anderen nieuwe Broederschappen; en men vond wel
haaft een nieuwe konft, en een nieuwe manier, om hen te regeren.

De Monnik Auguftinus , weinig tydts daar na, in Engeland geko-

men zijnde , en aldaar den Koning Ethelberr gedoopt hebbende , ver-

plichte hy hem een Kloofter te Kantelberg te ftichten. Ethelben gaf
verfcheidene privilegiën aan dit Kloofter , en bevry ddehet voor altyd

van her gebied des Aardtsbiiïchvp. En niet alleen keurde Auguftinus,

£ £ 3 die
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i$l5. dietoen ter tyd de Stoel van Kantelberg bekleedde, dezebevryding

goed, maar bekrachtigde ze ook zelfs door een byzondere aéte ; in

dewelke, na verklaard te hebben, dat het nieuw Kloofter, en alle

de Kerken die 'er aan behoorden, voor altydbevryd zouden wezen
van het gebied des AardtsbifTchops , hy zijn nazaaten ernftelijk ver-

maant en bid, de Monniken van dit Klbofter nimmermeer t'ont-

ruften, en niet t'ondérheemen hen een anderen Overfte, als hun
Abt, te doen erkennen ; zijnde deze privilegiën hen gegeeven op dat

zy zich t' eenemaal aan de dienft Godts konden heiligen , zonder in

hun godvruchtighedengedoord te worden. Maar ik heb vreemde

vermoedens, ofdebevryding, daatwy affpreeken, en verfcheide-

ne andere dichtingen, welken nien wil zeer oud te wezen , niet jon-

ger en zijn als het fchynt, en dat niert valfche (lukken gemaakt heeft

om ze t' onderfthraagen. Ik laat hier echter afooordeelen de geenen

,

die in deze zaaken verlicht zijn.

d' Eerde bevryding, welke die gevolgd heeft, zo veel wy konnen

nafpeuren, is die der Abdy van Peterburg, vergund door den Paus

Agathon, in 't jaar 6 8 o. en getekend doorTheodorus, Aardtsbif-

fchop Van Kantelberg , die daar Legaat des Paus genoemd word:
maarikachtzevalfch. De privilegiën, die de Koning Ina in den jaare

725. aan d'Abdy van GlafTenbury vergunde , melden van eenige

vrydommen , welken deze Abdy alreedts had gehad , en bevryden

haar van het gebied des gewoonlijken Biffchops. In 't jaar 793. be«

vrydde de Koning Offa d' Abdy van S. Alban , die hy gedicht had

,

van het zelve gebied: en in het jaar 12 18. bekrachtigde de Paus Ho-
norius de III. deze privilegiën. Kenülphus, Koning van Mercien

,

(lichtte Abington, in 't jaar 821. en bevrydde het insgelijks van de

macht der biflchoppen. De zelve gunft wierd in het jaar 1010. toe-

gedaan door Knut aan d'Abdy van S.EdmondRoy, welke van zijn

dichting was. Maar ontrent het eind der agtde~eeuw , kWarhen

de Deenen op Engeland ftorten , en rechtten 'er zeer groote verwoe-

dingenaan, die den Monniken inzonderheid zeerdoodelijkwaren:

want deze Natie weetende, dat de rijkdommen des landtsbyna alte-

maal in de handen der Geedelijken waren, viel zy gemeenlijk in de

provinciën, daar zy geloofde de b,ede buit te zuilenvinden. Aldus

Kioofterj wierden de Klooders in weinig tydts verwoed ; en de Monniken ria-

verwoeft en men de vlucht , zij ndealreedrs gewoon in d' overdaad en de rud te ke-

ven, en willende voor der vyandcn geweldenaryen niet ten prooy

bly-
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blyven. De fcfuik had zodanig geweeft,tat men in d'eeiftejaaren van 153?.

de Koning Edgar naauwelijks een eenigen Monnik in Engeland ge-

vonden zou hebben. Terwyl de zaaken aldus ftonden, had de wereld- gr
j"* e

_

lijke.GeefteJijkheidde verlaatene Kloofters aan zich getrokken : maar fcheOud-
de KoningEdgar , een Vorftvol van gebreken en ten uiteiftenonge- beden.

banden, overreed door Donftan en» a&dere Monniken , dat, zohy
de Kloofterorder.in zijn Staaten herftellen kon , hy een zeer verdie-

nend werk zou doen , befloot deze raad in acht teneemen, enBe-

fchermer der Monniken te worden. Ten dezen einde verkeerde hy Herfleid

de meefte Kapittels in Kloofters ; en men ziet uit d'a&evandefticfo- Koób^Ed-
tingder Abdy; van Worcefter \ van dewelke wy in 't begin van onae g«.

Hiftorie gefproken hebben, dat hy alreedts zeven-en-veertigKloo>

fters herfteld had, en dathy 'er drie anderen meende te {lichten-, op
dat het getal dezer Geeftelijke Huizen met dat van de jaaren des Jubei-

jaars in gelijkheid mocht komen. Echter bevryddehy gemeenlijk in

deze ftichtingen de Monniken niet van het gebied des Biilchops , als

ten opzicht van 't tydelijke. Maar deze bevrydingen hadden niét

altemaal de zelve uitgeftcektheid *, enhoewelverfcheidenel&loofters

alleenlijk gepriviligeèrd waren ten aanzien der rechten, die zonder

dat den Biikhop toebehoord zouden hebben , de bevrydingen van

eenige anderen ftrekten zich uit tot aan het bezoek des Biilchops

,

dien. men daar door al zijn geeftelijk gebied over deze Kloofters be-

nam. Ten anderen waren 'er privilegiën , die niet verder en golden

als voor den omvang de$ Kloofters» en anderen daarentegen golden

ook voor alle de Kerken , die 'er aan behoorden. Eduard de Biechter

vergunde diergelijke bevrydingen aan verfcheidene Klooftejs , ge-

fticht door£dgar, als-aan Ramfey , en aan anderen, Hy ftichttc

zelve d' Abdyen van Koventry en van Weftmunfter , enrbevryddc ze

vaahet BhTchoplijk gebied. De bevryding dezer laatfte Abdy wierd

kort daar na bekrachtigd van den Paus Niklaas. Eindelijk ftichttc

Willemde Veroveraar d' Abdy van de Slag , en bevrydde de zelve van

alle Biflchoplijk gebied
, gelijkwy alreedts aangeweezen hebben.

Sedert die tyd vind ik niet meer,dat de Koningen van Engeland pri-

vilegiën aan de Kloofters vergund hebben , 'een zy dan voor het tydlij-

ke. En niettemin, hoewel zy van te vooxen wetten en reglementen in

geeftelijke materien gemaakt hadden , begonden de Monniken aller-

hande wereldlijk gebied afte werpen • zijnde het vermogen der Paufen

zodanig, dat de Vorften zich met Kerkelijke zaaken niet meer en dor-

ften
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T -^, ften bemoeyen. Van toen afbehield zich de Roomfche Stoel de macht
van privilegiën aan de Monniken te vergunnen , en voegde by haar

andere onwettige aanmaatigingen de hoogmoed van o ver de geheele

Kerk te willen heerfchen. Voor die tyd waren d'acten der dichtingen

getekend door den Koning , door de Koningin , en door de Prinfen

,

en opgefteld met toeftemming van verfcheidene Biffchoppen , van ver-

fcheidene Hertogen , en van verfcheidene Graaven.

De Monniken bevryd zijnde van alle wereldlijk en geeftelijk recht,

mitfgaders van alle fchattingen ; hebbende ten anderen byna overal

recht van vryplaats , voor de geenen die zich in hun Kloofters ver-

ichuiiden,* en eindelijk, niet gehouden zijnde, aan iemand, wie 't

ook zoude mogen wezen , rekenfehap van hun doen tegeeven , leef-

den zy zeer gemakkelijk, en konden doen al wat hen beliefde. Zy
wiften ook noch middelen te vinden om zich te verryken, enbydezo
gelukkige geruftheid een zoete overvloed te voegen, 't Leerftuk van
een Vagevuur was het eerft dezer middelen , 't geen zy in 't werk fiel-

den. Zy boezemde al de wereld in , dat 'er zeer weinig zielen waren
welke niet in dit vuur moeften lyden, vermits 'er zeer weinig heilig

genoeg waren om in het Paradijs te gaan , en ook zeer weinig verdur-

ven genoegom in de Hel gefmeeten te worden. Vervolgens maakte
zy het volk wys , dat men» om de pynen des Vagevuurs te verzach-

ten , en zelfs om 'er de zielen uit te verlolTen , toevlucht tot de Mif-

fen moeft neemen. Zo haaftals men met deze lecre overgooten was,

bracht een ieder zichi in 't hoofd , dathy, 't zy om zijn godvruchtig-

heid ontrent zijn Ouders te doen blyken , 't zy om zich zelve zalig te

maaken, of om zijn geflacht uit het vagevuur te verlorTen, opzijn

fterfbedzo veel na moeft laaten, daar alle dagen een Mis voor gedaan

kon worden , voor zijn Voorouders en voor hem zelve. Dit was
voor de Monniken als een bron van rykdommen ; werpende de by-

geloovige ingenomenheid des volks het zelve in zodanig een ver-

kwifting, dat, zonder eenige wetten welke gemaakt wierden om
die te ftutten , de meelte goederen des Koningrijks van de Kloofters

ingedikt zouden zijn geworden. Maar men verklaarde, datdezel-

ven niet meer eenige legaaten van onroerende goederen zouden mogen
aanneemen: 't geen echter zeer weinig werkings deed; moetende

de Vorft zich bereiden tot geftadige moeyelijkheden , indien hy den

Monniken weigerde het verlof, dat zy hem verzochten, tegen de

verordening dezer wetten.

Hun
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Hun fchraapzucht ging noch verder i enzy vonden nieuwe liften, 155/

om het gereedft van der lieden goederen, 't zy in juweclen , in zil-

verwerk, ofin koftelijke meubelen , na hun Kloofters te trekken.

Zy. maakten hen wys ; dat de befcherming en de voorbidding der

Heiligen van een zeer groote hulp was; dat, zo men hun Kafïèn,

hun Beelden , en inzonderheid hun Reliquien, eerbiedigheid toe-

droeg, men'er groot voordeel afzou trekken ; en dat zy voor de gee-

nen, daar zy de meefte eer afgenooten hadden, 't krach tigd zouden
bidden, 't Volk liet zich wel haaft met deze gedachte inneemen

:

zelfs kwarnhettottegelooven, datdegelchenken , welker kracht by
der VorftenGunftelingenzo groot is, ook in het Paradys hun wer-

king zouden doen ; hoewel de Heiligen , daar ze aan opgeofferd

wierden , zeiven die niet konnende ontfangen , 't recht daar af op an-

deren overdroegen. Dat meer is , gelyk het gemeenlijk in de Hoven
der Vorften gebeurt , dat de nieuwe Gunfteling meer vermogen heefc

als d'anderen , beeldde het volk zich ook in , dat een nieuwe Heilrg

krachtiger moeft wezen als de geenen , tot de welken men tot daar toe

toevlucht genomen had. Op deze grond liep d'al te lichtgeloovige

menigte zeer yverig na de Kas van de nieuwe Gunfteling Godts,
deed'er koftelijke gefchenken , en maakte een goed gedeelte van haar

goed aan de Kloofters , en aan de Kerken, daar de Reliquien en het

lighaam des Heiligs ruftten. Daarenboven fchreef men eenigen

Beelden een byzondere kracht toe, dieonmiflelykwas; en de Mon-
niken feilden niet te verheften de nutheid der bedevaarten , welken

men derwaarts deed, en der gefchenken die men hen offerde. On-
dertufTchen, gelyk ofd'yver des volks opgewekt had moeten wezen

,

gebruikten zy daar bovennatuurlyke middelen toe; en om de menig-
te in deze nieuwe fbort van Godvruchtigheid r'onderhouden, riepen

zy gezichten , droomen, en mirakelen, tot hun kuip. Aan alle

kanten ontdekte men Reliquien; terwyl men aan 't vooringenomen
volk een wonderlyk verhaal deed van het Iyden eade mirakelen der

Heiligen, den welken deze Reliquien toebehoorden. De nieuwe
handel aldus meeren meer bloeyende, hadden de Monniken wel haaft

zoveel, dat ze een zeer gemakkelyk leven konden voeren; vermits

hun liften van des volks eenvoudigheid treffelyk wel geholpen wier-

den. Maar eindelyk, hoewel de verkwifting der Devotariiïen genoeg

had moeten zyn om alle de Kloofters te verryken, (loop de jaloezy

onder verfeheelende Orders, en onder de Huizen van een zelve Or-

Qji der.
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» der ; toonende alle de Monniken , inzonderheid die van GlafTenbury

,

van S. Alban , en van Edmond Roy , gelijk een krachtigen yver wie

d'ongeloofelykfte hiftorien, ter eere hunner Kloofters, en der Rc-
liquien, door de welken zy vermaard moeften zyn, voor den dag wift te

brengen.

Algeraeene d'Óvervloed en de ledigheid waren eindelyk oorzaak van het bederf

held der"
1" ^er reguliere Broederichappen. Sedert het eind der twaalfde eeuw ver-

Monniken, looren de Monniken veel van hun luiverheir,cn van hun aanfien.d'On-

geregeldheid wierd hen wel haaft gemeen ; en d'onbefchaamdheid haar

helpende , namen zy zelfs niet eens de moeite van met behendigheid te

zondigen. In Tegendeel verpachtten zy hun 1mderyen aan lieden , die

zorgdroegen om hun begeerten te voldoen.En in plaats van liefddaa-

digtezyn , den armen de hand te reiken , en de gaftvryheid t'onder-

houden , ftyfden en moedigden zy de landloopers en bedelaars , tegen

de welken de Parlementen genoodzaakt waren wetten te maaken

,

onder Eduard de III. onder Hendrik de VII. en onder Hendrik de

VIII.

Ten anderen,gelyk de Kloofters recht van vryplaats hadden, en dat

allerhande perfoonen daar in omfingen wierden, had hêt gerecht haar

gang niet meer ; vermits de Mifdaadigen de ftrafloosheid hunner mif-

daaden in een Kloofter vonden. Dit misbruik deed het volk morren j

en de Parlementen trachtten'er eenig hulpmiddel tegen by te bren-

gen.

DeBedci- Maar na de twaalfde eeuw , zag men verfcheidene Orders van Be-

gt00
" l

ajn
n n

delmonniken opkomen, welke belydenis doende van een ftreng le-

liën, ren te leiden, en hun ligchaamen tekaflyden , zich een hooge ach-

ting verkreegen. In 't begin verbood hun Regel hen
3
ecnige goe-

deren te hebben , buiten het hoofgoed hunner Kloofters. Maar ge-

lyk zy naderhand onderfcheidingen wiften te vinden, en hun belan-

gen met hun gewiflen over een te brengen, ftclde hen zulks in ftaat

van grooter bezittingen te hebben. Ten anderen gaven zy zich niét

over aan die fchandelyke ledigheid , in de welke de beinkomfte Orders

leefden. In tegendeel gingen zy overal prediken : zy ontfingen de

biechten, en deelden uit Aflaaten, AgnusDei, Roozekransjes, ge-

wydePaternofters, en verfcheidene andere diergelykc godvruchti-

ge vodderyen, daar zy een groote kracht aan toefchreeven. Door
deze middelen trokken zy tot zich alle d'achtingen de genegentheid

,

welke de lieden in 't algemeen voor de gantfche Kloofteror<ler moch-
ten
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ren hebben. Hier benevens maakten zy zich onriagchelyker aan de -
.

Vorften , als d'andere Monniken ; ter oorzaak dat zy minder ryk zynde

als de laatften , ook oubefchroomder en ftouter waren ; en ter oorzaak

dat hun gantfche ligchaam in een volmaakte ecnigheid was; hebben-

de haar Generaal te Romen , en zynde wydcrs verdeeld in verfchei-

dene Provinciën, waarvan ieder haar Gouverneur, of Provinciaal

had. DegeheeleSehoolweetenfchap waseindelykby hen: zy pre-

dikten met gevolg : en in een woord, alles kwam te /amen om hen

zeeraanzienlyktemaaken. Niettemin had men wel haaft redenen

om over hen te klaagen: men vond , dat zy al te veel uitgingen:

en men geloofde zelfs, datze geen fwaarigheid en maakten in de ge-

flachten te bevlekken. Hun eerfte tucht aldus al haar flrengheid

verlooren hebbende , veroorzaakten zy groote argerniiTen ; en toen

men de hervorming hunner Orders by de hand nam , en hun Kloofters

bezocht, gefchiedde het met weinig vruchts. Dit beleid vertoorn-

dehetvolk; en zulks gevoegd zijnde by heimelijke fa&ien, welken

zy tegen den Koning maakten , zettende hem in zijn vervolging om
d'Echtfcheiding , en in d'oprechting van zijn geeftelijke Opperhoof-

digheid, de voet geweldig dwars , was eindelijk oorzaak van hun

bederf. Want Hendrik, verbitterd over zo veel verkeerde hande-

lingen , wilde ondervorfchen , of ze waarlijk fchuldig waren aan

d'ongeregeldheden, welken men hen toelchreefj en hy nam 'er het

beüuit afin de gedachte dat, zo deze zaaken waar bevonden wier-

den, zy de Monniken van de genegentheden, die het volk noch voor

hen had , verfteeken , en de vernietiging der Kloofters rechtvaar-

digen zouden.

Daarenboven waren 'er twe redenen , die d'uitvoering van dit Hendriks

voorneemen verhaaftten. Voor eerft, dewijl Hendrik verwachtte^'^^
een oorlog met den Keizer te hebben , die toen ter tijd de raaebtigfte de vemieti-

Vorft des wereldts ter zee was, die fchoone vlooten in d'Indièn had , fJfjjrfkJs.

en dien de Nederlanden toebehoorden, daar in die tijd al de koop-

handel gedreeven wierd , befloot hy zijn havens te verfterken. Ver-

volgens denkende op de voordeden , welken de negotie een land toe-

brengt, wilde hy die in zijn Koningrijk doen bloeyen 3 en ten dien

einde fchikte hy zich om nieuwe havens te bouwen , en de veilige

plaatfen voor de fchepen in goede ftaat te ftellen. Maar d'uitvoe-

ring van dit voorneemen vereifchte zeer groote lommen geldts, die

deze Vorft niet te berde kon brengen , en die hy ten anderen niet van

Qq 2 zijn
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i j 3
5". zijn volk wilde trekken , uit vrees van het al te veel met fchattingen

te bef wjaren. En gelijk de vernietiging der Kloofters befchikken kon
waar mede dit groot voorneemen te voleinden , vond hy 't raadfaam

dit middel ter hand te vatten.

Ten twede had hy het befluit genomen vaneen advijs des Aardts-=

b:fTchop?Kranmer te volgen , die hem ried , eenige nieuwe Bifdom-
men op te rechten, omBiidommen, welker al te groote uitgeftrekt-

heid belettededat de BifTchoppen 't oog over hun gantfche kudde had-
den , en hun plicht waarnamen volgens de Schriftuur, en de Canons
der eerfte Kerk, tenweinigje te verkleinen.

Kwpmetj Maar Kranmer had een byzondere reden om de vernietiging der
•pgmeik in Klooft?rs aan te binden ; te weeten , om dat hun inftelling en hun on-
£ic ::ig. derhouding geenfms te famen konden gaan met een volmaakte en op-

rechte hervorming. Hy vond, in de wezendlijkheid zelve der re-

guliere inftellingen, verfcheidene misbruiken, die men 'er befwaar-

Jijk van kon afzonderen ; gelijk 't geloof van 't Vagevuur, de macht
derMiflen om 'er de zielen uit te verloflen, d'aanroeping der Hei-
ligen , de kracht der Bedevaarten , de dienft der Beelden , en ver-,

fcheidene duldanige dingen. En hy oordeelde, dat men, eer men
beftond aan een Reformatie t'arbeiden , die Broederfchappen moeft.

vernietigen , welker belang was zich krachtiglijk tegen een diergelij-

ke onderneeming teftellen.

Zrjn ontwerp was alreedts t'eenemaal klaar , gelijk men in 't

gevolg zal zien. Hy hoopte, dat de Koning, als hy nieuwe ftich-

tingen deed, in ieder Hoofdkerk een plantioen van Godtsgeleerden

zou ftellen, tot het gebruik des gantfehen Bifdoms; en deze wijze

docht hem veel meer over een te komen met d'cerfte inftelling der

Kloofters, en veel nutter voorde Kerk , als het tot daar toe aange-

nomen gebruik kon wezen. Zijn voorneemen had eenige uitwer-

king, maarniet zodanig als hy geloofd had. Wy zullen 'er ter be-

hoorlijke plaats de redenen afzeggen.

fter^tgee£°"
*n net voorgaande Boek hebben wy verhaald, dat de Paus inden

rernietigd jaare 1532* een Bullc aan de Koning vergund had, om eenige

Kloofters te vernietigen , en der zelver inkomften te befteeden tot

de ftichting van eenige nieuwe Bildoramen : en waarfchijnlijk was
het uit kracht van deze Bulle , dat de Prioory van Jeius Chriftus Kerk,
gelegen by een Poort van Londen , Ald^aite geheeten, in het jaar

1533. vernietigd wierd. Hendri k gafdeze Prioory aan de Kance-

lier
;
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licrThomas Audley : maar het gefchied ie niet om hem daardoor te j--<^

verplichten zijn belangen in het Laager Huis met alle kracht t'on-

derlchraagen, gelijk Fuller wil; want Audley, eenjaar voor deze

vernietiging , Groot Kancelier gemaakt zijnde, had hy federt die

tijdd'cerfte rang in het Hooger Huis. Ik zeg, dat het waarfchijn-

lijk uit kracht van deze Bulle was, dat men de Prioory van Jefus Chri-

ftus vernietigde; en de reden, die ik heb, omhettegelooven, is

dat toen ter tijd het gezag der Paufen in Engeland noch niet gedempt,

noch degeeftelijke Opperhoofdigheid des Konings ingevoerd was.

Voor 't overige, gelijk ikd'A&e van deze vernietiging nooit gezien

heb, wijs ik 'er de grond alleenlijk by giiïïng af aan. En hoewel ASt. 1^
'er eenRaadbefluit des Parlements zy vanden jaare 1^4. door het Rot. Pari/

welk de gift des Konings aan de Kancelier bekrachtigd wierd , ziet Kfg». 2j.

men 'er niet een eenig woord in noopende de redenen ran deze ver-

nietiging. Daar word alleenlijk gezegt; („) dat dePrioor en de

i, Monniken van dat Kloofter op den 24. February desjaars 1633.

3 , hun Huis in handen des Konings gefield hadden , en dat zy'er

„vervolgens uitgegaan waren. Maar daar ftaat niet, waarom zy
het deeden. .

't Is tegenwoordig tijd , dat wy overtreden tot het verhaal van het Bezoek d«
bezoek derKloofters: en zo de Monniken in'teerft geweldig klaa- Kioofters.

,

gen over de Commiflariffen , die dit bezoek deeden , men moet zich

daar niet over verwonderen; konnende lieden, federt zo lange tijd

gewoon een handel van valsheden te drijven , de geenen , welken zy
aanmerken als d'auteurs van hun ondergang , zonder eenige bekom-
mering met lader bekladden,

,

De brieven , welken de Commiflariffen -,< genoemd tot dit bezoek , Ziet de
toen ter tijd aan Kromwei fchreeven, behelzen; dat men in de Bibliotheek

meefteKlooftersafgry felyke ongeregeldheden vond; dat verfcheide- vanM.
ne Monniken zich voor de voeten der Bezoekers kwamen werpen, en , Cotton

.

klaagende over het geweld 't geen men hen gedaan had om hen het C^°P' F '4*

kleed te doen aanneemen , verzochten dat men hen doch weer in

vryheid wilde ftcllen; dat de Bezoekers hen verlof gegeeven hadden
om uit hun Kloofters te gaan ; dat de Broederfchappeji door gevaar-
lyke faólien verfcheurd waren ; datdeiterkftepartydefwakfte op een
onmenfchelykewyze handelde; dat op verfcheidene plaatlen, daal-

de Bezoekers het nieuw Mandement des Konings hadden gebracht,
vede Monniken gefchreeuwd hadden, dat de {lafheid

d

dezer Ordon-

Qa 3 nantie
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nantie overmaatig zynde, zy liever t'eenemaal vernietigd, dan al-

dus hervorm i wilden wezen. De brieven voegen'er by •, dat d'afgo-

dcryenhet bygeloof onder hen heerfchten; en dat'er Kloofters wa-
ren, in de welken men het gereedfehap tot het (han van valfche

munr gevonden had.

d'O.igeregeldheid was noch grooter in de Vrouwen kloofters; en
daar waren'er, waar van alle de Nonnen fwanger bevonden wierden.

Niettemin, wy zullen hier af fwygen; en om een Werk , als het on-
ze, niet te bezoedelen door het verhaal van zo veel euveldaaden , is

het billyk dat d'ontucht dezer Dochters, d'ongebondenheid hunner
Biechtvaders j de verdurvenbeid der Abten en Monniken, die een

misdaadigen handel met hoeren, en met getrouwde vrouwen, on-

derhielden, en zelfs die zich overgaven aan noch verfoeyelyker mi(-

daaden"; 't is billyk, zeg ik, dat alle deze dingen , ten onzen op-

zichte, in d-: vergeetelheid begraavenblyven. 't Origineel van dit

7.1 t de algemeen bezoek is verlooren: maarikheb'cr een extraóT afgezien,
ze

.

ve
. i waarin de Commiffariflen vernaaien, 't geen zy aangemerkt hadden

h'otheek. T j i - • x-i n. j ï a«
j -.,'-.* m nonderd vier-en-veertigJvlooitcvs, en daar gruwelen in zyn, die

dtêts nieten wyken voordieder oude Steden j welken God ten tyde van

Abraham verwoeftte.

Klootten 'kZou ook zelfs nietfpreeken van 't geen in d'Abdy van Langder

hinden ge- gebeurde , 't en ware dit geval den Koning in 't bezit van dit Kloofter
fteid. ftelde, door d'afftand des Abts en der Monniken. De Doótor Leigh-

ton, een derCommiflarifiTen genoemd tot het bezoek , omringde

terftond het vertrek des Abts ; en hebbende de deur op de vloer geloo-

pen, betrapte hy hem by zyn Matres. Vervolgens vond hy ineen

koffer een Monnikskleed, onder het welk deze rampzalige zich ver-

holen hield, gaande vooreen jonge Broeder. Eindelyk, 't zy dat

de (chaamte van ontdekt te zyn geworden indruk op den Abt deed,

of dat byzondere redenen hem verplichtten zyde te kiezen , hy teken-

de met tien zyner Monniken een A&e van afftand van d'Abdy, en

grondde die op deze reden :(„) dat d'inkomft van zyn Abdy, die van

„ Koninglyke (richting was, op een aanmerkelyke wyze befwaard

„zijnde, zygewifïelijk bedurven zou wezen, zo wel voor het gee-

_. „ (lelijke als voor het wereldlijke , immers zo de Koning daar niet

Verzame- " €en fpoec% hulpmiddel toebybracht. Dit Kloofter was van d'Or-

hng Nt.óo. ^er der Norbertijnen , en gewijd aan de Maagd en aan Thomas Bek-

Seft. i. ket, bekend inde Röomfche Kerk onder de naam van S.Thomas
van Kantelberg. Deze
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Deze eerfte afftand wierd van verfcheidene anderen gevolgd. De 1536»

Prioorvan Folkenfon, (
a
) van d'Order van JSenediótus; dePrioor

(z)De\'s
vanDoevres, (

!l

) alle beiden van de Provincie van Kent ; dePrioor Novemb.

van Merton , (
c
) Kloofter van Auguftijnen, van de Provincie van 1535*

Jork; dePrioorvan Bilfmgton,
(
d
) van de Provincie van Kent; de 0>)Dei6

PrioorvanTilry, (
e)Kloofter der Order van S.Bernardus, envan N,°?e^'

de Provincie van Effex;, en de Prioor van Hornbcy , (
f
) Kloofter p^ruaL

van d'Order der Norbtrrynen , en van de Provincie van Jork, ga- t co6.

ven altemaal hun Huizen aan de Koning,- zijnde d'Acte van d'af- (d) De 9
(landen door eenigen der Monniken getekend. Dit zijn, voor zo February.

Teel ik heb konnen öpfpeuren , alle de Kloofters, welke zich uit (
e)

De lI

zich zelven aan de.Koning overgaven, eer bet Parlement de ver-
F
?C

ru?*y '

•

nietiging der mindere Kloofters bekrachtigd had. Mart
Terwijl de zaaken in dezen ftaat waren , gaf d'ongelukkige en be-

droefde Katharina te Kimbelton den geeft, nagrootemoeyelijkheden d'Origit/ee-

uitgeftasn te hebben, om dat zy nooit had willen bewilligen in de j!|L
*

naam van Koningin af te leggen. Verfcheidene van haar Officiers '

at e

J
l

waren haar om deze reden afgenomen geworden : maar zy , altijd sekretary

ftandvaftig in haar eerfte befluit, had niemand in haardienftgeno- van het

men, die haar deze naam niet en gaf, enhaard'eer bewees welke een Hrfder

Koningin toekomt. En hoewel de Koning alles in 't werk had ge- v*rtneer<le-

fteld, om haar van befluit te doen veranderen, had zy altydver-
r!*&cn -Rof '

klaard , dat , dewijl haar huwelyk bekrachtigd geworden was door een j
'J 2J

vonnis des Paus, zy eer het leven zou verliezen, als de minfte tree

doen die dit opzet kon krenken. Sedert die tyd had men haar altvd v°
od van dc

, V, . , ,,/ , ,
.
J Koningin

beter vernoegd gezien als na gewoonte, end inwoonders der omleg- Katharin».

gende plaatlen van haar huis, die haar dikwils kwamen bezoeken, Zetd'O-
raet goedheid en blydfehapontfangen. DeKoning wilde haar gaar- rigmeelenin
ne in 't kafteel van Fotheringen ftuuren; maar als men'er haar de deBtblio,

oorflagafdeed, antwoordde zy rond uit, dat zy nimmermeer de vanCof-

voeten in dat kafteel zou zetten, zo men'er haar niet als gevangene, ton
>
0/"

en met koorden gebonden , in en bracht. Toen zy ook verlof ver- ^
zochc, om in een plaats dicht by Londen te leeven, wierd dit ver-

zoek verworpen. Men gat haar de morgengaaf, de Weduwe van de

Prins Arthus toebehoorenden en men handelde haar als Douairiere,

uitgezonden tot haarent, daar zy zich als Koningin deed dienen.

Wyders blykt het niet , dat zy ooit van voorneemen zy geweeft uit

Engeland te trekken, hoewel 't een land was, 't geen haar kwelling

haar
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1536, haarhaatelykmoeft doen vinden: maar de vrees, van haar Dochter
ongelyk te doen, deed haar 't hardlt van haar ongeval met geduld

verdraagen.

De Geeflclyken , die 't noch met het Roomfche Hof hielden , en

die onder de hand arbeidden om'er de macht afte hcrftellen, aanmerk-

ten Katharina als hun Hoofd , en onderfchraagden haar belangen met
d'uiterfte kracht: maar men floeg haar zo naauw gade , datze niet

veel onderhandelings met hen had , als iu de zaak der Non van
Kent.

Deze Vorftin zich ziek ziende, maakte terftond haarTeftament,

en beval ; dat haar ligchaam begraavenzou worden in een Kloofter

van Cordeliers, welke veelToor haar gedaan, en geleeden hadden ; dat

men vyfhonderd Miffen voor haar ziel zou doen zeggen ; en dat men
iemand in bedevaart na onze Vrouw van Walfingam zou ftuuren , die

onderwege twe honderd nobels aan d'armen zou uitdeden. Zy
maakte noch eenigeaanzienlykelegaaten aan de perfoonen, die haar

dienden.

Zo haaft als déKomng verftond , dat ze ziek was, liethy'er haar

zyn ongeneugt orer betuigen ; en de Gezant des Keizers ging haar

bezoeken, om haar te trooften. Toen zy voelde, dat haar ziekte

doodeiykwas,- deedzy een zeer tedere brief aan de Koning' fchry-

ven, daar hy de ty tel van mjn allerlieffle Koning , Heer , en Man ,in

vond. („) Zy vermaande hem in deze brief , op zyn zaligheid te

„ denken ; vergafhem alle de moeyelykheden, welken zy van zynen

„ wege had geleeden; beval aan zyn zorgen Maria, hun beider Doch-

„ ter; enbadhem, haar altyd te beminnen met degenegentheid van

„ een goede Vader. Zy verzocht hem ook , haar drie Sraatjuffers uit

„ tehuwelyken, en aan haar andere Huisgenooten een jaar loons te

„ geeven, boven 't geen zy hen Ichuldig was. De brief eindigde

,, in deze termen: Jkjpetuig, dat wijn oogen u begeeren, meer als

„ eenige andere %Aak. Zy fchreef ter zelve tyd aan de Keizer,

om hem haar Dochter aan te beveelen. Dit gedaan wezende, gaf zy

dengeeft, opdenSJanuary , oudzyndejojaarenjenna'er 33 af in

Engeland doorgebracht te hebben.

•Katharina was doorluchtig door haar godvruchtigheid, endoor

haar verbintenis aan de zaaken des Hemels; leevende in de ftreng-

heid, en in de dooding; arbeidende met haar eigene handen; en den-

kende zelfs, in 'tmidden van haar grootheid, om haar vrouwen in

de
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de bezigheid en arbeid te houden. Op zekere dag dat de twe Le- 153^
gaaten haar gingen vinden , kwam zy hen te gemoet met een ftreng

zijdeom denhals, en zei hen, dat zy met haar vrouwen zat te wer-

ken. Haar verbintenis voor het Roomfche Hof was alt'overmaa-

tig; vermits de belangen van dat Hot noodzaakelijk met de haaren

vermengd waren. In een woord , de Schrijvers van die tijd ver-

beelden ons deze Vorftin als een zeer goede vrouw, 't Is waar, Hen-
drik had dikwils geklaagd , dat ze van een moeyelijk en onverdraa-

gelijk humeur was; maar 'ds te weeten, of dit humeur haar aange-

boren , dan of 't beleid van haar Man 'er d'oorzaak afwas. "Wat 'er

af zy , haar dood trefte den Koning , die echter niet toe en ftond, dat

men haar begroef, gelijk zy 't in haar teftament bevolen had. In te-

gendeel lei men. haar ligchaara in d'Abdy van Peterburg , welke

deze Vorft naderhand inde Hoofdkerk des Bifdoms verkeerde. An-
na vanBoelan omring deze tijding niet wel; en in plaats van 'er ee-

nigfins door getroffen te zijn, deed zy haar blijdichap uitbarften in

haar manieren, en in haar klederen.

't Parlement, waar van de zittingen een jaar en twe maanden op- Nieuwe ho»~

gefchort hadden geweeft > door eeneenige uitftelling, immers voor kment"

zo veel men 'er af oordeelt uit de (chriften van die tijd , vergaderde

eindelijk den 4.. February, en maakte verfcheidene wetten, zo voor

de burgerlijke zaaken, als voorde geeftelijke. Onder anderen was

'er een, die Hendrik beveiligde inde macht, welke een Parlement

hem alreedts gegecven had , van twe-en-dartig perfoonen te noe-

men , om een verzameling der geeftelijke Wetten te maaken ; want

tot die tijd toe had men in deze zaak niets gedaan. Maar gelijk het

Parlement vergat een tijd te bepaalen , om dit werk te voleinden,

liet de Koning het noch onvolmaakt.

De grootfte zaak, die dit Parlement bezig hield , was de ver- vernietiging

nietiging der kleine Kloofters. Gelijk de Journaalen der zittingen
^TaSters.

van die tyd verlooren zyn , weetenwy niet ten nauwften , op wat

wijze deze zaak in het Huis der Heeren , en in dat der Gemeen-
te , verhandeld wierd. Maar de Hiftoriefchryvers van die eeuw
leeren ons , dat het bericht der Commiffariflen , genoemd tot het

bezoek , in 't volle Parlement geleezen zijnde , dit vermaard iig-

chaam zo vergramd was over d'ongeregeldheden der Monniken , dat

het in de vernietiging hunner Huizen lichtelijk bewilligde. Ech-

ter taftte de Koning in 't begin maar de geringften aan j en 't waren

Rr ook
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ook maar dezen , welken het Parlement in den aanvang vernietig-

de. In de wet, hierover gemaakt, zei men voor eer ft: datdeBroe-

derfchappen, daar minder als twaalf Monniken in waren, lèdert

lange tyd perfoonen beflooten , welker manier van leeven niet als

een gruwel baarde , en die d'inkomften en de landeryen hunner
Huizen verdeeden : dat men'er ledert meer als twe honderd jaa-

ren vtrlcheidene bezoeken had gedaan , orn'er -de hervorming in

te voeren, rrmr zonder gevolg. Men voegde'er by : dat het eenig-

fte middel om de Kloofterftaat te hervormen, was de kleine Kloo-

fters vernietigen ,cnderzelver Monniken in de grooce Broeder fchap-

pen overbrengen : dat de Koning van alle hun misbruiken onder-

recht zynde , 't zy door/yn eigene Officieren , gelaftigd tot het alge-

meen bezoek der Kloofters , 't zy door andere wegen t
en betrachten-

de, datdegrocte Kloofters de Monniken der vernietigde Kloofters

zouden konnen ontfangen ; eindelijk , dat de tucht in de groote

Gemeinichappen beter onderhouden wierd als in' de kleinen , hy
dit alles aan het Parlement had medegedeeld : dat het Parlement

daar op een wet maakte, behelzende de vernietiging der Kloofters

die jaarlyks geen 85"o Ryksdaaldtrs te verteeren hadden , verkee-

rende hun inkomften tot andere gebruiken , en willende , dat de

Monniken dezer Kloofters genoodzaakt wierden van leven te ver-

anderen.

dezevernic-
11 De redenen, welken men by bracht, om de vernietiging der

'Ujng- Kloofters te verdedigen, behalvfn de Reenen die wy verhaald heb-

ben, waren: dat, gelyk'er in het befte <>edeelre dezer Huizen

weinig Monniken waren, zy des te gemakkelyker famenlpannin-

gen en cabalen maakten : dat ten anderen , gelvk zy arm waren

,

zy zich door verfcheidene verdoemelijke middelen trachtten re ver-

i rijken: dat zy al re veel uit hun Kloofters gingen , en'er de tucht

niet meeronderhielden. M rir !«et is gewis, dat de meeften dezer

Huizen ryker waren , als ze febeeneo, ter oorzaak dat, alsd'Abren

hun landeryen verpachtten , zy groote lommen op de hand eilch-

tcn, en ten dezen inzichtede renten tot een zeer laage prys ftelden.

Aldus, gelijk zy aan d'eene kant een zeer klein getal van Broeders

onderhielden, verrykten zy zich aan d'andere door de lommen,
welken zy voor uit trokken. In een woord , verfcheidene Kloo-

fters, die niet meer als omtrent 850 R,ksdaalders aan inkomjften

fcheenen te hebben , hadden'er ettelijke duizenden \ gelyk men
oor-
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oordeelenkan, wanneer men de ftaat, welke Specd'er voordie tyd i$%6<.

afgemnakt heeft, vergelijkt met het geen datzy waarlijk zijn.

Als Stokkefley , BhTchop van Londen , zag 't geen het Parle-

ment deed , zei hy , dat de kleine Kloofters even eens waren als

doornen, die men lichteiyk uittrekt; maar dat de groote Abdyen
vergeleeken konden worden by oude verrotte eikenboomen ; dat-

ze infgelyks vallen zouden; en dat men in zeer weinig jaaren niet

meer KlooftersinChriftenrijk zou zien.

Dooreen Wet, die hier op volgde, gafhet Parlement alle deze

Kiooftcrs, met de Kerken , de landeryen , en andere goederen
,

,

die'er toe behoorden, ann de Koning ; gelijk ook noch alle de.

Huizen, cüe federt een jaar vernietigd waren. En om'er d'in-

komften afin te zamelen, rechtte men een nieuw Hf op , onder

de naam van Hof der 'vermeerderingen 'van dei Konings inkomften ,

't welk een byzonder ^egel had , en te iamen gefield moeft zyn
vaneenKancelier, eenTrelorier, een Procureur die ook Soiliciteur

was, tien Auditeurs , zeventien Ontfangers, een Secretaris, een

Deurwaarder , en een Sergeant. Dit Hofkon , ten voordeele des

Konings, volkomentiijk dilponeren van alle de landeryen der door

het Parlement veroordeelde Kloofters, uirgezondertde gcenen der

Kloofters welken deze Vorit zou willen behouden.

Aldus vielen eeniïlags drie honderd zes-en-leventig kleine Ab-
dyen; en hier na wierd het Parlement , 't geen den Koning zeer

goede dienften had gedaan, en welkers zittingen zes jaaren tevoo-

ren aangevangen hadden, op den 14 April verbroken.

Terwiil'er deze zaaken omeineen , deed men in de vergade- vooiftdiing

j >. n. i-i l J • L • n. il-

'

om de Bvbcl
ring der Geeltelijkheid een zeer gewichtige voorlteiling ; te weeten , j n t Engeifch

dat de Bybel in de gemeene taal aan het volk gegeeven mocht wor- "n'rvoik te

den , en dat men beveelen zou de zelve in ieder Kerk te leezen.
E "

Toen Tindals overzetting veroordeeld en gelmoordwas, hadden
de Gelaftigden der Geeftehjkbeid verkondigd , dat zy'er een ge-

trouwer zouden geeven; maar na onder hen hier over geraadpleegd

te hebben, hadden zybellooten: dat het de Kerk vryftond, de Bybel

in de gemeene taal aan het volk te geeven.ofze niet te geeven : datzy
daar in doen konden zodanig als zy 't raadiaam zouden oordeclen : dat

de Koning geenfins gehouden was die aan 't gemeen te geeven : en
eindelijk , dat de tyd daar niet bekwaam toe en was» De geenen *

welke een hervorming begeerden , klaagden over dit beleid , eiv

Rr i zei-
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1$l^» zeiden, dat men baarblijkelijk zag , dat de Geeftelijkheid tegen-

ftelling bemerkte tuffchen haar geloof en de leere der Schriftuur j

dewijl, na cerft de Bybel van "Wiklef, en vervolgens die van

Tindal, verbooden te hebben, zy noch trachtte den volkeren het

woord van hun God te verbergen , in plaats van het hen gemeen-
zaam te maken, gelijk zy gehouden was te doen.

RcdeMnhicr Deredenen , die men bybracht, om de noodzaakelijkheid van

bracht ecn overzetting des Bybels te toonen , waren : dat onder d'oude

Huishouding de Heilige Schriften in de gemeene taal waren > en

ckt al het volk lafl: had om de wet te leezen , en die wel t'ont-

houden: dat d'Apoftelen in de Griekfche taal gefchreeven hadden,
die toen ter tijd meeft in gebruik was : dat Jefus Chriftus altijd

toevlucht had genomen tot het getuigenis der Schriftuur , en dat

hy het volk daar toe had geweezen : dat men uit de redenen van

den Apoftel Paulus aan Timotheus zag , dat de kinderen alstoen

zeer vroeg aan deze ftudie gezet wierden : dat in d'eerite Kerk,
als eenig volk het Chriften geloof aannam , men haar de Heilige

Schrift in haar eigene taal gaf.' dat de gemeene overzetting zeer

oud was : dat de Bybel vervolgens overgezet was geworden voor

de Scythen, voor de Dalmatiers, en voor de Gothen , in hun ei-

gene taaien: dat de Schriftuur aldus in de handen des volks was ge-

bleeven tor aan de geboorte der Kloofterftaat: dat alstoen dcMon-
niken meefterszynde van alle de rijkdommen der volkeren, ter zel-

ve tijd als de Paufen de Heerfchappy van de geheelc wereld aan

zich trokken , d'eenen en d'anderen raadfaam geoordeeld hadden,

niet al te veel een boek te laaten leezen , waar van de leere niet

te famen kon gaan met hun voorneemens, en met de liften, door

de welken zy trachtten die re doen gelukken: dat zy, in de plaats

van de Bybel, de Legenden der Heiligen , en Hiftorien vandroo-

mcn, aan het volk gaven: en dat zy zich dienden van verfcheide-

ne andere diergelijke middelen , oro hun aanzien ftaande te hou-

den , en hun onderneemingen voort te zetten.

Demeefte lieden wenfchten, zo'erin Tindals overzetting fouten

waren, dat men die in een nieuwe overzetting verbeterde: en

hun verzoek was zo redelijk , dat het byna al de wereld behaag-

de j befluitende ecn ieder , dat de geenen , die hier na noch met

de ze^e halfterrigheid de volkeren van het gebruik der Schriftuur

fcerooven wilden > zelve wel witten , dat hun Jeere en hun beleid

tegen
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tegen dit Godlijk Boek ftreeden. Kranmer dan, aangedreeven door 153&.
deze betrachtingen , zo wel als door het voorneemen 't geen hy

ö.ad van tot een Reformatie te komen , ftelde in de vergadering

voor , dat men Hendrik een Requeft ter hand zou (tellen , om
bem te verzoeken , te willen toeftaan dat de Bybel in 't Engelfch

overgezet wierd. Maar Gardiner, en alle de geenen van zijn par-

ty, kantten'er zich tegen , 't zy in 't openbaar in de vergadering, .

of in 't heimelijk by den Koning. Zy zeiden : dat het al te ge-

meen gebruik der Schriftuur oorfpronk gegeeven had aan alle de

Ketteryen, en alle de buiten fpoorige gevoelens, die uit Duitfch-

land in Engeland gevoerd waren : dat in het voorgaande jaar ne-

gentien Hollanders vervolgd zynde geworden als Ketters, om dat ïcSenflc1 -,.

zy geloofd hadden ; dat fefus Chriftus niet waarlijk^ God en menfeh voorneemen.

was-, dat hy niet waarlijk een ligchaam had aangenomen , in de

fchoot van de gelukzalige Maagd ; -en dat de Sakrementen gantfeh

geen kracht hadden ; en veertien dezer Ketters hardnekkig geblee-

ven, en twe aan twe op verfcheideneplaatlen verbrand zynde, de

godvruchtige lieden geklaagd hadden, dat het ongeluk dezer men-
fchen gefprooten was uit het onbefcheiden gebruik der Schrif-

tuur. Zy voegden'er by: dat, het volk deBybel geevea, in de
ftaatdaar men hen in zag, was hen de gevaarlykfte ftrik fpannen ,

die men verzinnen kon : dat , om hen voor dit ongeluk niet bloot te

ftellen , en hen echter t'onderwijzen , men hen een korte uitleg-

ging der noodzaakelijkfte leerftukken en nutfte deelen des Chrifte-

lyken Geloofs in de gemeene taal moeft geeven ; en dat deze korte

uitlegging hen dekenniflenbefchikkende, die zy van nooden moch-
ten hebben, de zelve hen altyd houden zou in d'onderdaanigheid

aan de Koning en aan de Kerk , voor zo veel de materien des

Geloofs betrefce.

d'Andere party keurde dit laatfte ontwerp genoegfaam goed:
maar zy beweerde, dat dit niet genoeg en was, en dat men 't volk
het middel moeft geeven om te weeten of deze nieuwe uitlegging

Canonijk ware; 't geen niet gefchieden kon , zo het de Schriftuur

niet in haar eigene taal had. Gelijk deze redenen door de twe
Huizen van de vergadering der Geeftelykheid de krachtigften geoor-
deeld wierden, befloot men'er, dat men den Koning zou verzoe-
ken, perfbonen te noemen tot een nieuwe overzetting van deBy-
bel

,, zodanigen als hy tot een zo groot werk de waardigften zou,

Rr 3
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T 53ö» oordeelen. OndertulTchen waren'er lieden aan het Hof, die zich

met -alle kracht tegen d'uitvoering van dit voorneemen ftelden. Men
vertoonde aan de Koning, dat het gebruik der Schriftuur een ver-

fcheidenheid van gevoelens na zich zou fleepen , die hem buiten

ftaat zou ftellen van meefter zyner Onderzaaten te zijn. Maar
men deed hem van d'andere kant zien , dat het krachtigfte middel

om den lieden zijn geeftelijke Opperhoofdigheid tedoenfmaaken,

en om den Paus t'eenemaal haatelijk te maaken , was te toonen ,

met hen toetelaaten de Bybel te leezen, dat, zode Room fche Bif-

fchoppenhen in d'on weetendheid hadden gehouden, vorderende van
hen een blinde gehoorzaamheid , hy hen tot de bron des lichts

brengen , en het woord van hun God in hun handen zou ftellen.

Men voegde 'er by; dat het gebruik der Schriftuur inden geeft des

volks haar eerbiedigheid voor het gezag der Paulèn voorders t'eene-

maal zou dempen ; dat het de guiteryen der Monniken aan alle

kanten ten toon zou ftellen; en dat de wereld daar gantfeh geen
grond in ziende, van de rechten en pretentien derecnen' en der an-

deren, men hen even zeer verlaaten zou. Eindelijk , de Konin-
gin, die veel op den Koning vermocht, onderfchraagdedeze voor-

ftelling met al haar gezag, en hielp niet weinig om dit groot werk
te doen gelukken , 't geen men door Hendriks bevel terftond aan-

ving. Wyders weeten wy niet , wie de geenen waren , aan de wel-

ken 'er de laft af gegeeven wierd , noch hoe zy'er zich in droegen.

Men heeft geen zorggedraagen, om het verhaal van deze zaak, die

echter welverdiende dat'erde nakomelingen kennis af hadden,op ons

over te zetten. A lies 't geen wy 'er afweeten, isdat mendenaarftig-

heid aanwendde, welke men in een diergelijke gelegentheid , daar

het te doen was om alle zaaken rijpelijk t'overweegen , aanwenden
kon: want drie jaaren nadat dit werk aangevangen was geworden,
deed de Koning het te Parijs drukken.

Maar dit was de laatfte dienft, welke de Koningin aan 't gemeen
deed. Hoe deze Vorftin meer na haar laatfte uur naderde, hoe zy

meerzorgs droeg om haar goede werken enhiar aalmoeöfen te ver-

dubbelen. In de negen laatfte maanden van haar leven deelde zy
Ann» van uit aan d'armen by de i cboo ponden Sterlings ; en zelfs had zy toen

inongcaadc goede en groote dingen in 't hoofd, 't Staat ook noch te gelooven, zo
zy langer geleefd had , dar het geld , 't geen de Koning uit de vernie-

tiging derKloofters trok, beter befteedzou zijn geworden. Inde

maand
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maand January kreegzy een miskraam, en bracht een dood kind ter ifjó.

wereld. Dit toeval is van verlcheideneperfoonen aangemerkt ge-

worden als d'eerfte oorzaak van haar onheil ; en men zegt ter deze

Zaake, dat Hendrik hebben de geoordeeld door de dood der kinderen,

welken hy by Katbarina had geteeld, dat zijn eerfte huwelijk God
geenfins aangenaam was, zitnde zijn twede Vrouw in de zelve vloek,

het zelve vonnis van dit nieuw huwelijk geveld kon hebben. In 't

algemeen, de medeftanders van het Roomlcbe Hof, die niet en

twijfelden of deze Vorftin hield den Reformateurs de hand boven

't hoofd , en gaf voortgang aan hun gevoelens , lieten niets achter

wege, om haar te bederven.

In die tijd arbeidden Fox , Biffchop van Hereford , de Doótor Bar-

nes, eneenige andere Engelfchen, om een verbond te maaken, tuf-

fchen hun Meefter en de Vorften van d'Augsburgfche Confeiïïe,

vergaderd te Smalkalden. Dit werk ging wakker voort; 't geen alle

de medeftanders van het Roomfche Hof aan de Koningin toeichree-

ven. Maar Gardiner , Hendriks Gezant aan het Hofvan Vrankrijk

,

fchreefaan hem krachtiglijk tegen dit voorneemen,en vergat niets, om
hem te beletten zich by de Lutheraanen te voegen, en hem te doen
begrijpen-, dathy zich daar door devyandfehapvan alledeKatholij-

keStaaten op den hab haaien , en zijn eigene Onderzaaten tot afval

zon aandrijven. Deze vertooningen van Gardiner wierden gehol-

pen van eenandere betrachting, die de ftok in 't wiel ftak. Hendrik

had ^eloor'o, dar de Dtclors en de Vorften van Duitfchland volko-

mentlijkalle zauken aan zijn oordeel zouden ftellen ; enopgeblaa-

zen door de geftadige loftuitingen , voorkomen met een hoog ge-

voelen van zijn wijsheid , en niet konnende verdraagen dat men
hem tegen fprak, zag hy niet zo haaft dat deze Vorften en Doólors

zijn uitlpr3aken niet als orakelen aannamen , of hy verloor de luft

van met hen in een by7order verbond te treden.

OndertuiTchen geloofden den Hertog van Norfolk, die by Hendrik,

en de Bïtlchop van Winchefter , die in Vrankrijk was , dat men hun
Meefter met den Keizer en met den Paus gemakkelijk zou konnen
vergelijken , indien de Koningin, d'eenige hinderpaal die deze groote

vergelijking re rug hield, haar rang , en de liefde van haar Man, ver-

loor, t -En in der daad ^als Hendrik eens van haar ontbonden was, zou

hem niets beletten een andere Vrouw te trouwenden niets zou dit nieuw

huwelijk twijfelachtig konnen maaken : daar in tegendeel de mede-
ftanders
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1536» ftanders van het Roomfche Hof, noch dit Hof zelve , nimmer-

meer overeen konden komen wegens de geldigheid van Annas hu-

welijk , 't geen zy rond uit van geene waarde oordeelden. Zy
bcilooten derhalven, dat men de Koningin de voet moeft lichten.

By deze redenen van ftaatkunde voegde zich een andere, die in des

Konings geeft zeer krachtiglijk werkte. De liefde van deze Vorft

tot de Koningin had alreedts drie jaaren inden ftaat des huwelijks

geduurd , wanneer een nieuwe minnezucht d'overblyffelen van

d'andere uitblufchte. Johanna Seymer , daar alle de bevallighe-

den der jeugd in waren te vinden, gelijk ook alle de bekoorlijkhe-

den der fchoonheid, en wiens inborft een middenweg hield tuffchen

deftuursheid vanKatharina, endevrolykheid van Anna, had zich

in des Konings hert gedrongen. Zo haaft als de Koningin deze

verandering bemerkte, wierd zy'er tot in de ziel door getroffen,

en dacht niet als om'er de gevolgen af te ftutten. Maar haar zor-

gen en poogingen waren vruchteloos. Hendrik had die liefde niet

meer voor haar, welke zy hem in 't begin had weeten in te boeze-

men. Hy wierd zelfs jaloers, en fchreefde liefkoozingen van zijn

Vrouw aan een gantfeh andere oorzaak toe, als de geene die uiterlijk

bleek. Hy verdacht haar van een misdaadige minnehandel.

Gelijk het ongeluk van dezeVorftin een der grootfte gevallen van

haarsMans Regering geweeft is, heb ik ongemeene moeite geno-

men, om'er d'omftandigheden en d'oorzaaken af t'ontdekken ; en

met dit inzicht heb ik zeer veel brieven geleezen van de perfoo-

nen , welken men haar toegevoegd had , om haar te verfpieden

,

en zelfs haar minfte woorden opteraapen, en ze aan 't Hof te ftuu-

ren. 'k Heb ook een verhaal van dit geval geleezen, gefchreeven

met d'eigene hand van Spelman , die toen ter tijd een der Rech-

ters van 't Koningrijk was, en die in zyn boek van Loei Commu-

nes van deze zaak fpreekr. Ook heb ik te raad gegaan met het

verhaal, 't geen daar afgegeeven heeft eenen Antonius Anthony,

Opzichter der Artilleiy van de Tour van Londen : en 't is op alle

deze Schriften, datik'ercen naauwkeurige en onzydige ftaat afgee-

ven zal , zonder d'omftandigheden , welke deze Vorflin verdedi-

gen , of haar doen doemen , te verfwijgen.

Bc Koning Anna van Boelan was van een uitfteekend vrolijke aaft , die

j«]oers op zelfs bywylen buiten de paaien der befcheidenheid ftapteZy had met

Bpdan.
an

eenige Officiers van haar Man boven maaten gefchertft. Mylord Re-
ene-
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ohefort, haar Broeder , was t'eenemaal in haar belangen : maarhy r-fjf.

had een Vrouw , die tot barftens toe jaloers , en ten anderen niet

zeer deugd (aam was. Men zal'er een blijk afzien in 't gevolg on-

zer redenen, wanneer wy vernaaien zullen, op wat wijze het Par-

lement haar veroordeelde , om dat zy deelachtig had geweeft aan d'on-

tucht der Koningin Katharina Howard. Deze vrouw dan arbeidde

uit al haar macht, om te doen gelooven,dat'ertuflchen de Koningin

en den Markgraaf van Rochefort een grooter gemeenzaamheid was,

als de natuur toeliet; en zy droeg zorg om deze en geene dingen van

hen te vertellen, tegen Hendrik, en de perfoonen die tot hem na-

derden. Al het bewijs, ofal het vermoeden, 't geen men van de-

zen handel had, was dat-men Mylord Rochefort meteengeboogen

ligchaam over het bed van de Koningin geftrekt had gezien. Van
een andere kant merkte men aan, dat Hendrik Norris , eerfte Edelman

van de Kamer, Wefton, enBrereton, infgelijks Officieren desKo-
nings , en een Muzikant, Smeton geheeten , zeer wel by deze Vor-

ftin ftonden ; fchijnended'yver, met de welke zy haar dienden , al

te krachtig om niet een bovengemeene oorzaak te hebben. De
zaaken aldus bereid zijnde , bracht men den Koning d'omftandighe-

den aan, die geholpen van den afkeer , welke hy alreedtsvan zijn

Vrouw had , federt dat hy een nieuwe liefde gevoelde , hem wel

haaft inbliezen, dat de Koningin fchuldig was. Maar 't geen Annas.

ondergang verhaaftte, was'iets, dut haar Man bemerkte, ofgeloof- c

de te bemerken ,
geduurende het fteekfpel, 't welk toen ter tijd te

Greenwich gehouden wierd. Men zegt, dat hy deze Vorftin een

neusdoek zag toefmijtcn aan een van haar Oppa£ers, die zeer ver-

het van 't loopen was. 'k Weet voor eerft niet , ofdeze Hiftorie v/aar

is. Dit weet ik alleenlijk, dat de brieven, die het ongeval der Ko-
jüngin vernaaien, niet een eenig woord 'er af reppen. En ten an-

deren zou men noch moeten examineren , of de Vorftin hem haar

neusdoek toewierp, dan of zy ze onverhoeds liet vallen. * De Rech-
ter Spelman is geenfins voor zodanig een gerucht : ziet hier zijn

woorden. Wat belangt de bewijzen -van dez.e zaak^9 men is die ver-

fchuldigd aan Mevrouw Wingfteld , die in den dienft der Koningin

geweeft had , en die eensflags z.iekwordende , eenige tijdvoor baar-

dood aan een haarer vriendinnen Jwoer By ongeluk is hier

het overige van het blad in ftukken gefcheurd. 't Blijkt daar echter

uit, dat 'er geen vafte bewijzen tegen de Koningin waren 5 dewijl

S f haar
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jpö haar misdaad niet bewaarheid en was als door het getuigenis vaneen

perfoon , die de zaak van een andere had hooren zeggen. Wyders
weeten wy niet, wie deze Mevrouw "Wingfieid was, noch hoe 't

met haarherflenen gefchapen ftond , toen zy dit punt befwoer. Als

iemand geen iwaarigheid en maakt om valsheden voor den dag te

brengen , maakt zy ook geen iwaarigheid om 'er dooden ar tot getui-

gen te roepen , die haar niet zullen heeten liegen , als in den grooten

d3g des oordeels. En iegelijk weetende, dat de Koning jaloers op

de Koningin was , konden veele, 't zy om zich te bevoorderen, of om
d'oude Religie t'onderfchraagen , gemakkelijk aangevochten wor-

den om diergelijke hiftorien uitteftrooyen. En mogelijk was 't dit

verhaal , 't geen men aan de Koning deed , geduurende het fteek-

fpel van Greenwich, dat 's te zeggen op den eeriten dag van de maand
May des jaars 1536. en 't geen hem de tijdkorting deed verlaaten,

ziet de om weer naWithal tekeeren. Terftond floot men d'armeVorftin
Srteveny in haar kamer; en men greep vijf der perfoonen aan , welken men

^lütbitot™ vermoedde van iets met haar te doen gehad te hebben. Van alle

vm Mr. dezen beleed Smeton alleen, dat hy de Koningin vleefchelijk bekend
Cotton o. nad ; maar men ftuurde hen altemaal in den Tour.
thon. c. 10. (j'Arme Koningin vond zich alstoen in een deerlijke ftaat , be-

roofd voor altyd vandegenegentheidhaars Mans, en gereed om met

een flagd'eer en 't leven te verliezen. In 't eerfthad men haar door

0, deze verandering niet meer als een weinigje verwaggeld gezien j en zy

had al lagchende gezeid , dat zy wel oordeelde, dat de Koning haar

beproeven wilde. Maar zo haaft als zy bemerkte, dat haar onge-

val zeker was, verzocht zy te communiceren in haar kabinet , en

óeeó in deze gelegentheid een grooten yver, en een volkomene

overgeeving aan Godts wil , blijken.

Haar wanordening en verbaafdheid wierpen haar echter in een

ftaat, welke degeenen^ die by haar waren, vermoedelijk niet en ken-

den. Maar eenige brieven , die aan de Koning , of aan zijn Mi-

nifters ,
gefchreeven wierden, betoonen, dat het rechte dampen waren

,

welke na de herffenen opfteegen : want men zegt daar in , dat deze

Vorftin bywijlen godvruchtig fcheen , en overvloediglijk fchreide, en

dat zy eenfflags van haar droefheid en traanen tot een luid gefchater

van lagchen overging; de rechte toevallen van het moedereuvel.

Zo draa als zy verfraan had , dat de geenen , die met haar be-

fchuldigd waren , in den Tour waren gezet, oordeelde zy, dat zy

ver-
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verloorcn was, en twijfelde niet of men zou haar ook wel haaft in ^g
die plaats ftuuren. In deze gedachte zei zy met eenige eenvoudig-

heid: („) dat , zo haar Biiïchoppen aan het Hof waren , zy by

j, haar Man voor haar fpreeken zouden : dat zy , dewijl zy zo reel goe -

„de werken had gedaan, een Santin in den Hemel zou wezen: en

„ dat 'er , in de plaats van regen , fchrikkelijke oordeelen Godts over

>, Engeland zouden vallen, ter oorzaak van het kwaad 't geen men
„haar deed.

Haar vyanden de zaakenal te ver voortgedreeven hebbende om De Koningin

haar niet gantfcheiijk t'onder tebrengen, deedenhaar, een dag na Tour ge-

dat zy in haar kamer opgeilooten was geworden, in den Tour zet- ft«urd, en

ten. Eenige Heeren voegden zich op de rivier by haar , en ver* wegensJwaï

klaarden haar , wat haar misdaad was. Hieropprotefteerdezy plech- on;ch"M.

tigli)k wegens haar onfchuld, en verzocht vervolgens, den Koning
te (preeken: maar men had geen ooren om haar deze genade te ver-

gunnen- Zijnde in den Tour getreden, viel zy op haar knien, en

riep God tot getuige van haar onnozelheid , noopende demisdaad

daar men haar mee befchuldigde.

De zelve dag kreeg den AardtsbifTchop van Kantelberg lafl: om
zich in zijn AardcsbhTchoplijk Paleis te vervoegen: maar de Koning
deed hem verbieden, voor hem te verfchijnen. Dit was een (treek

van des Koningins vyanden, die niet en wilden, dat een man als

Kranmer den Koning i prake , eer deze Vorft t'eenemaal overreed was
wegens de miidaad van zijn Vrouw.
De Koningin had noch een ongeneugte, die haar zeer gevoelig-

lijktrefre, teweeten , dat men Mevrouw Boelan, Gemalin van haar

Oom, daar ze geweldig mee over hoop lei, om redenen die ik niet

en weet , in haar kamer daed flaapen. Deze vrouw deed haar dikwils

fpreeken, om eenige belijdenis uit haar mond te trekken: en alles

'tgeendeVoritin zei, wierd den Koning overgedraagen. Ten an-

deren
, gelijk haar herffenen ontfteld waren , kon zy veele dingen

zeggen, waarotvallch: want een iegelijk weet, dat een vrouw in

deze (laat zo weinig meefteres van haar zelve is , dat zy alles zegt

't geen haar in den geeft komt. Ondertuflchen vervoeg-
den den Hertog yan Nortfolk , en eenige andere Raadsheeren
van Staat , zich by de Koningin , en examineerden haar over de
zaaken welken men haar te laft lei : maar zy konden haar niets ter we-
reld doen bekennen j hoewel zy haar zeiden , dat Norris en de Mu-

Sf 2 zikant
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*S$6. zikant haar befchuldigd hadden. Zo haaft als zy vertrokken warfltj

viel zyopdekniën, en riep, fmeltende intraanen, tot vcrfcheide-

ne maaien: Hecrejefus, hebt deernis metmy\ en tcrrtond daar op

zag men haar uitbarften in een gefchater van lagchen. Straks als

deze vervoerdheid over was, verzocht zy, dat men het Sakrement

by haar wilde laaten, opdat zy de barmhertigheid Godtskonde aan-

roepen. Vervolgens zei zy tot den Lieutenant van deTour, datzy
altijd desKonings getrouwe Gemalin was, en zoonfchuldigvanalle

mildaadige handel met andere mansperfoonen , als met dezen Officier.

Hier na riep zy : O Norris , hebt gy my befchtildigd ? Gy zijt in den

Tour , z,o wel als il^: wy zullen alle beidenJferven : en Smeton z.al

ook.fierven. En vreezende thans, dat men haar in een gat mecht
fmijten, begon zyliaar ongeluk , en dat van haar Moeder, te be-

wcenen, ehvraagde, of zy zonder recht zou fterven. Men ant-

woordde haar , dat, dewijl de minfte particulier recht verhoopen kon,

My zich met des temeer reden belooven mocht, dat men haar geen

ongelijk zou doen. In de zelve brief, daar deze omftandigheden uit

getrokken zijn, voegtmen by ; dat 'Norris de Koningin nooit be-

ichuldigd had ; en dat hy in tegendeel tot den Aalmoezenier van

deze Vorftin had gezegt, dat "hy haar on fchulüig achtte , endathy

'er op (weeren wilde. Haar vyanden haar eindelijk hebbende doen ge-

looven , dat deze man haar befchuldigd had , viel zy in de ftrik, wel-

ke men haar ipande. Want gelijk zy toenmaals niet meer die zelve

vryheid van geeft had , als voorheen, bemerkte zy niet, dat het een

lift was, daar men zich by na alle dagen af dient, om dengeenen,

die in vetmoeden geraakt zijn, belijdenifTen t'ontrukken. Aldus zei

zy alles , 't geen zy van Norris en Smeton wilt. Zekerlijk, daar

was niet genoeg, om haar ter dood re doen veroordeelen ; maar daar

was genoeg, om de vermoedens van haar Man te verfterken. Zy
zei dan , voor zo veel Norris betrefte : („ ) dat zy hem op zekere dag

belijd ce- „gevraagd had, wairom hy met zijn huwelijk niet voort eng'mg,

ienc ie- j» en dat Norris geantwoord hebbende , dat hy noch wat wilde wach-
- dcucn.

)% ten y 2y hem re gemoet had gevoerd , dat zy wel zag, dat hy hoop-

„ te haar zelve te trouwen, zode Koning kwam te iterren ; maar

„dat Norris antwoordde , dat hy zijn hoofd verliezen wilde, in-

dien hydie gedachte had: dat zy daar na tot hem had gezegt, dat

„ het in haar macht ftond , hem te bederven ; en dat zy daar op te la-

. 5,
men over hoop waren geraakt.

.., Wat
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^,'Wat belangt den Muzikant Smeton , dien men in de boeyens *53^

3> had gezet, de Koningin zei: dathy nooit in haar kamer was ver- \

„ fcheenen, als ten tijde der reis van Winchefter, toen zy hem had

„doen ontbieden, om op de klavecimbaal te fpeelen : datzyfedert

„nooit tegen hem gefproken had , als des zaterdags voor het fteek-

„ fpel: dat zyhemalstoen by een venfter ziende,'hem had gevraagd,

„wat reden hem zo droevig maakte: dat deze man zeerbrufk had

„ geantwoord , dat 'er haar niet aan gelegen was : dat zy tot hem
jigezegt hebbende, dat hy niet verwachten moeft,datzy tegen hem
„ ïprak als tegen een man van ftaat, hy haar daar op had toegepaftj

„ Neen, neen , Mevrouw , -een uwer aanfchouwmgen is mygenoeg*
Maar Wefton was de geen* dien zy't meeft fcheen te vreezen.

Want op Pinkftermaandag had hy tor haar gezegt ; dat ISforris dik-

wils in haar gezelfchap kwam , meer om haan, als om iemand anders

die 'er was. De Koningin ten anderen wcetende , dateenhaarer

Nichten van dezen Man bemind wierd, beftrafte zy hem daarover,,

en vermaande hem , zijn eigene Vrouw te beminnen : maar Wefton
-antwoordde haar , dat hy een perfoon aan het Hof kende , voor de
welke hy meer liefde gevoelde, als voor fijn Matres, of voor zijn

Vrouw. En wie is die ? vraagde de-Koningin hem terftond. Gy zel-

ve Mevrouw , hernam Wefton: en de Vorftin voegde 'er. by, dat

zv hem uitgedaagd had om het te doen.

Annas ongelukken brachten voort, 't geen diergelijke ongeval-

len gewoon zijn voort te brengen, 't Ganrfche Hofkeerde haar den
rug toe, en deed hulde aan Johanna Seymcr, welke. de Koning op
den Troon ging verheffen. Kranmer alleen had deze onwaardige en
fchandelijke manier van doen noch niet geleerd. In tegendeel, gelijk

"by aan de Koningin uitfteekend veel verfchuldigd was , en dat hy ten

anderen een groot gevoelen van haar deugd had , kon hy haar niet

fchuldig geloöven aan de misdaaden , daar hy haar mee beticht zag.

Ondertuffchen , dewijl hy wift, dat t'onderneemen haar opentlijk

te verdedigen , het middel was om een man van Hendriks getem-
perdheid en humeur uit den band te doen fpringen , befloot hy

,

de zaaken niet te verbitteren. In dit voorneemen lchreef hy een brief

aan zijn Meefter, daar wy Anna in verdedigd zien , met een on-
gemeene tederheid , en zo veel als 't de voorzichtigheid toeliet, en
de liefde vereifchtc Gelijk deze brief ons den aart van Kranmer
'doet ontdekken, en dat ze verfcheidene dingen behelft, welke aan

Sf 3 Ann*s



316 Hiftorie der Reformatie

i5$6. Anna van Boulan zeer voordeelig zijn, zullen wyze hier inlijven

,

• zodanig als ze uit het origineel getrokken is.

SIRE,

5» r Y Ebbende d'ordcrs ontfangen, welken het uw Majefteyt be-

„ Cj liefd heeft my te zenden , in een brief van mijn Heer de

Brhfvan
Kranmer aan

de Koning

J[J ,>Secreraris van Staat , vervoegde ik my gifteren hier, opmijnhuis
zietdeBi. >, van Lamberh, om 'er uw wil te verwachten. En vermits ik, na
bli9tbeek

, } het verbod 't geen my uit uw naam gedaan is, zonder een nieuw
' „ vtrlof nietinuw tegenwoordigheid durf verfchijnen , neem ik de

„ftoutheid van aan u te fchrijven, om my te kwijten van het geen ,

„'t welk ik geloof in de gefteldheid uwer zaaken aan u fchuldig te

„zijn. 't Is voornaamelijk. Sire, om u te bidden, in deze gelegent-

„ heid te raad te gaan met uw gewoonlijke voorzichtigheid , u niet

,, overtegeeven aan een al tegroote kwelling, u t'eenemaal geruft

„te ftellen op de byftand Godrs, en dekaftijdingen met geduld en

„ met dankzeggingen van zijn hand t'ontfangen. 'k Beken, Sire,

„datgy, in het gevoelen van uwotageluk, veele redenen hebt om te

„zuchxm, en dat, volgens de vallche verbeelding welke de men-

j, fchen zich van d'eer gemaakt hebben , d'uwe hier uitfteekend in

„gewikkeldis, 't zydatde zaaken waar zijn of niet. Ikgeloof zelfs

„ niet, dat God u tot noch toe een fchrikkelijker beproeving gezonden -

},
heeft als deze is, in dewelke hy zien wil, of gy dezaaken dieu

„aangenaam zullen wezen, en de geenen die bitter zijn, met een

„evengelijk gemoed van zijn hand zult ontfangen. Zo 'er in uw
„hert een volkomene onderwerping aan degodlijke wil is; zogy,

„ zonder te murmureren over deze kaftijding , zonder u al te veel aan

„ de droefheid over te geeven , zonder afte wijken van uw y ver om
,,Godts glorie en belangen voort te zetten, d'onheilen met dezelve

„erkentenis ontfangt, als gy de zegeningen ontfangen zoud , zult

„gydoen 't geen gy ooit het aangenaam ft aan God gedaan kunt heb-

ben; gy zult hem verplichten, om u het geluk, 't geen gyhier

„voor genoot, dubbeld weder te geeven ; 't zal met u wezen als met

„Job, die na allerhande elenden beproefd te hebben, eindelijk zijn

„onderwerping, zijn gehoorzaamheid, en zijn geduld, gelukkig-

„lijk vergolden zag. De Hecre, zegt de Schriftuur, vermeerderde

„al het geene fob gehad hadde tot dubbel z.o veel. Daarenboven,-

„ Sire

,
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„Sire, als het geen, 't welk men van de Koningin zegt , alwaar 15$^-

„ was, zo lijd haar eer alleen in deze gelegentheid fchipbreuk-j en

„indien de menfchen zich geen valfche verbeeldingen van de dingen

„ maakten , men zou niet gelooven, dat uw eer daar door verwelkt zy

.

„In waarheid, dit werpt my ineen belemmering van geeft, en

,,in een wanorde , daar ik niet af bekomen kan. Gelijk ik nooit

.,eenige vrouw zoveel geacht heb, als ik de Koningin heb geacht,

„kan ik niet gelooven, dat zy fchuldig is : maar als ik zie d'uiter-

„ften, daar gy ten harren opzichte toe gekomen zijt, kan ik haar

„ niet onfchuldig houden. Wat «r afzy , Sire
, gy weet weL dat'er

„ na uw Majefteit geen perfbon in de wereld is, daar ik zoveel ver-

„ bintenis aan heb, als aan uezeVorftin. 'kHoop derhalven, dat

„ gy 't niet kwaad zult vinden , dat ik , om my te kwijten van het

„geen, 't welk het Evangelie, denatuur, en degocdhedenderKo-

,, ningin, van my vorderen , God bidde om blijken van haar onno-

,, zelheid. Zo zy echter fchuldig is aandemifdaad, daar men haar

„ mede beticht , vereifTchen noodzakelijk de genegentheid welke gy
„voor haar gehad hebt , en de goedheid waar mede gy haar uit een

„gemeene ftaathebt getrokken, om haar uw Kroon op 't hoofd te

„zetten, datzygeftraft worde; en ik zou een iegelijk , die niet en

„ wenfehte , dat men dit voorbeeld geeve aan de geenen , die na haar

„zullen komen, voor vyand van uw Majefteit en den Staat houden.

„ 'k Zeg ook noch , dat , hoewel ik deze Vorftin hertgrondiglijk heb
„bemind, ter oorzaak der liefde welke ik altijd geloofd heb dat zy

,, voor God en voor het Evangelie kad , ik, indien zy fchuldig is,

„niet en geloof, dat eenig godvruchtig menfeh haar mag begunfti-

„ gen : in tegendeel moet men haar zo veel haaten , als men de waare

„ Religie bemint. Want men zal alsdan bevinden , dat zy ons heilig

„geloof onder de voeten getreden heeft , meer als het overige des

„ weteldts heeft gedaan ; en dat God haar deze kaftijding heeft toege-

„ zonden ter oorzaak dat, hoewel zy met de mond belijdenis van

„ het Evangelie heeft gedaan , zy 'er echter geen inwendige enwaar-

„ achtige belijdenis af gedaan heeft. Deze misdaad zou gewhTelijk

„ verdienen, dat Uw Majefteit onverbiddelijk ware. Maar God heeft

„u opgehoopt met zijn genaden, en u nooit vertoornd ; en gy hebt
„hem vertoornd. "Wyders hoop ik, Sire , dat uw Majefteit altyd

„ de zelve yver voor d'Evangelilche waarheden zal hebben , als voor-
„heen, dewijl deze yver d'uitwerkingisgeweeft , niet van uw gc-

„ negent-
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H$6* 3> negentheid tot de Koningin , maar van uw lietde tot de waarheid.

,, God , die uw Majefteit de verdeediging van zyn Evangelie vei
-

-

„ trouvvd heeft , wille zelve u voor allerhande gevaai'en befchermcn
>

,, en u eindelyk geeven 't geen hy u in zyn woord beloott.

Van Lambetb , de 3 May 1536'.

Byvocgfel; 5

:•> Na dat mijn briefgeëindigd was, hebben de HeerKan celier, de

Heer Graafvan Oxford , de Heer Graaf van SufTex, en de Heer

„ Kamerling, my doen ontbieden, en my verwittigdvan de zaaken,

„ welken uw Majefteit hen belaft had aan my bekend te maaken.

„ 'kBedank'eruw Majefteit zeer onderdaaniglijkvoor, aanwienik

„ niet en twijfel ofzy zullen rekenfehap doen van de redenvoeringen,

j, welken wy t e famen hier over hebben gehad, 'k Heb een gevoelige

,, ongeneugte, dat de misdaaden, daar mende Koningin meebe-

„ fchuldigt , beweezen konnen worden, gelijk deze Heercn my ver*

„ zekerd hebben. Maar ik ben 3 en zal altijd wezea,.

$ IR E,

'Uw Majefteyts Onderdaanigfte Onder-

zaat en Kapellaan.

Tkomas , Aardtsbiffchop van Kantelberg.

Deze brief bracht gantfch geen werking voort : hebbende deja-

loczy, en een nieuwe liefde, in des Konings geeft d'overblijtfelen

van zijneerfte genegentheid uitgedoofd. DeMiniftcrs voeren on-

dertuffchen voort rtlë£ onder de hand te werken , om nieuwe bewyzen

tegen de Koningin te hebben ; en dit groot proces wierd niet eer aan-

gevangen ais elf dagen na dat zy in de gevangenis was gezet. Thans
wierden Norris , Brereton , Wefton , en Smetón , veroordeeld

,

nadubbeld door openbaarebefchuldiging vervolgd te zijn geworden,

voor twe verfcheidene Rechtbanken, waaraf d'ecne van de previn-

nngenendei cicvan Kent was, en d'andere van die van Middlefcx. De reden
Koningin vandezedubbelde befchuldiging was, dat men zei, dat de zaak ia
veroordeeld. 5 6 >

. ^
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beide de provinciën begaan was geweeft. Smeton beleed, dat hy

drie maaien by de Koningin geflaapen had. Wat d'anderen belangt,

zy protefteerden wegens hun onfchuld : maar zy wierden veroor-

deeld, alsfchuldig aan misdaad van gekwetfte Majefteit , d'eenen

tot gehangen , d'anderen tot onthoofd , en altemaal tot gevierendeeld

te worden.

Drie dagen na dit vonnis , wierden de Koningin, enMylordRo- *«>«*wnde
ir . t> 1 3. 1 r».i 1 Koningin, en

cherort, haar Broeder, die toen ter tyd Rijksgenoot was , zynde Myiord Kc-

Markgraaf gemaakt toen zijn Vader Graar van Wiltshire gemaakt chefort -

wierd, geoordeeld door de Ryksgenooten; verrichtende den Her-

tog'van Norfolk de bediening^an groot Senefchaal. Dezen Hertog

had by zich den Hertog van Suffolk, den Marquisvan Exeter, den

Graaf van Arondel, en vyf-en-twintig andere Genooten des Ko-
aingrijks, onderde welken was den eigen Vader (a) der Koningin Ca) Dit h
en des Markgraafs. Men weet niet', of de hoogmoedige Hendrik een mtspg>
dezen Graafdwong om een zaak te doen , die t'eenemaal ftrydig was rZpl^al'
tegen de natuur ; ofdathy zelve door deze daad het overige van zijn vindenm de

huis behouden wilde. Hierwas't , dat door een nieuw voorbeeld fyvoegfr-i

een Koningin van Engeland voor de balie van een Rechtbank ver- f"^
a™

v .,

ièheen, en aldaar befchuldigd wierd met mifdaad van gekwetfte Ma- dhstul:

jefteit; omdat zy verfcheidene maaien by haar Broeder, en vier an-

dere Mannen, geflaapen had; om dat zy aan hen altemaal had ver-

klaard, dat de Koning nooit haar hert had gehad; om dat zy tegen

ieder van hen had gezegt, dat zy hem meer beminde als iemand

terwereld; en om datzy'tKoninglijk bloed verfmaadelijk had ge-

handeld. Nu , dit was , volgens de onlangs gemaakte wet , een

mifdaad van gekwetfte Majefteit , en men diende zich aldus tegen

deze rampzalige Vorftin van de zelve wet, die io't eerft gemaakt
was geweeft ten gevalle van haar , en van haar kinderen. Men
voegde 'er by , dat de Koningin enhaarMedeplichters den Koning
hadden willen om hals brengen. Maar het is zichtbaar, dat deze

clauful in de befcfeuldiging gelijfd wierd, om ze noch krachtiger re

maaken ; want indien men dat had konnen bewijzen , zou het on-

nodig geweeft hebben d'andere wet t'overtreden : of zo men het be-

wijzen kon , dat de Koningin waarlijk de koets van haar Gemaal be-

zoedeld had, dan was de vermaarde wet , gemaakt in het vijf-en-

twintigfte jaar der Regering van Eduard de III. genoeg om haar

te doen veroordeelen.

Tt Als
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3 53^' Als men de befchuldiging had geleezen, ftak de Koningin de hand?

op, en ontkende de xaaken, die haar te laft gelegt wierden. Haar

Broeder deed het zelfde ; en vervolgens antwoordde zy met een

groote zedigheid op de getuigeniflen , welken men tegen haar te

berde bracht. Daar iseen zeer aanmerkelijke omftandigheid in de

zaak van Smeton. Dere Muzikant, hoewel de eenige die ietsbe-

leed#n had , wierd nooit tegen de Koningin gehoord ; en zelfs wilde

men zich van hem niet dienen, om getuigenis tegen haar te geeven.

In tegendeel wierd zijn vonnis uitgefproken drie dagen voor dat

van de Koningin; en aldus ftelde men hem t'eenemaal buiten ftaat

van in dit werk te getuigen : want in Engeland kan iemand , die ver-

weezen is, niet meer getuige zijn. Maar mogelijk dat men vreeP

de, hoewel men hem ingewikkeld had om deze belijdenis te doen,

dat hy niet ftoutheidts genoeg zou hebben , om voor de Koningin

ftaande te houden , 't geen hy had getuigd. Aldus beftond alles,

"'t welk tegen haar was , in d'enkele eed van een doode vrouw.

En niettemin veroordeelde men op deze blooteeed, of liever inde

vrees van Hendriks gramfchap, den Markgraaf van Rochefort om
onthoofd, en gevierendeeld , en de Koningin om verbrand, or ont-

halfd te worden , zo als 't de Koning raadfaam zou oordeelen. Spel-

man merkt hier over aan, dat het vuur defrraf was, waar mede de

-wetten de vrouwen, overtuigd wegens mifdaad van gekwetfteMa-

jefteit, ftraffen deeden : maar dat de Rijksgenooten, betrachtende

dat Anna hun Koningin had geweeft, de keur aan de Koning lie-

ten, ofzy door deze ichrikkelijke dood zou»terven, danof haar al-

leenlijk 't hoofd afgehouwen zou worden. Wat 'er af zy,deRech-

ters, die deze groote proceffen alnjd bywoonen, om hunadvijs t€

geeven, in geval'er eenige {waanghddzy wegens het recht, klaag-

den overdeze manier van procederen, en zeiden, dat men in een von-

nis, noopende gekwetfte Majefteit , nooit zodanig een verkiezing

van ftraf gefteld had.

Dit vonnis, hoe fchrikkelijk, was achter niet genoeg , om Hen-
drik, wiens gramfchap tot raazerny t- t>mg, te bevredigen. Hy
wildenoch zijnhuwelijk m«tde Konn^-n doen verbreeken, en de
Prtnces Elizabet onwettig verklaaren. Gedenkende aan de verbin-

tenis van Anna van Boelan met Mylord Pircy , dir tegen den Kar-

dinaal Volfèy had gezegt, dut hy in ut tegenwoordigheid van getui-

gen zj^n woordaan Anna hadgegeeven , en dm. zjjn aonfcientte niet toe
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vnliet, dathy'eruitfcheidde; deKoning, zeg ik, en zijn Raad, ge- 1536,

denkende aan deze dingen , beflooten die voort re ftuuwen , en ze zo

veel te doen gelden, als 't hen mogelijk zou zijn. In dit oogmerk
perften zy den Graaf van Northumberland , die zulks geworden was

iëdert de dood van zijn Vader, te verklaaren , dat 'er in die tijd een

ondertrouw tuflehen hem en Anna van Boeian geweeft had. Maar
hyfwoer, inde tegenwoordigheid der twe AardrsbinYhoppen, dat

'er nooit ondertrouw , noch belofte van trouw , tuflfchen hem en deze

Dochter had geweeft : en om dezen eed des te plechtiger te maaken

,

omringde Graaf het Nachtmaal, in de tegenwoordigheid desHer-
togs van Norfolk , en verfchcidene andere Raadtsheercn van Staat;

wenfehende, dat d'ontfanging dezes Sakrements van zijn verdoeme-

nis gevolgd mogt worden, zo hy ineen diergelijke verbintenis ge-

weefthad. 'k Heb het origineel van de vcrklaaririg, welke hy by

deze gelegen theid gaf, en die van zijn eigene hand is, gezien.

't Geen Percy tegen den Kardinaal had gezegt, kon wel beteke-

nen, dat hygefproken had vanAnna van JBoeian tetrouwen, zon-

der echter het bewijs ce zijn vaneen verbintenis gaande voor het hu-
welijk van deze Dochter met den Koning. Eindelijk, de Koningin
was kwalijk genoeg onderrecht, ofwel onvoorzichtig genoeg, om
te gelooven , dat deze bloote belofte de kracht had van een onder-

trouw j hoewel'er in der daad niets en was als een waarachtige onder-

trouw, die een daar op volgend huwelijk nietig kon maaken. Tot
daartoe, dat 's te zeggen , eer haar zaak geoordeeld was, had men
kaar nooit het minftkonntn doen belijden wegens haar gewaande ver-

bintenis met Mylord Percy: want indien zy deze verbintenis voor
waarachtig en daadelijk had erkend , zou een vonnis vanechtfehei-
ding het vonnis wegens de mildaaden , daar zy mee beticht wierd,
voorgegaan hebbenjen alsdan zou men Anna niet hebben konnen oor-

deelendanals Marquifin vanPembrok.
Maar het is waarlchijnlijk genoeg , dat » deze Vorftin verdoofd

zijnde door de fchrikkelijke fententie die tegen haar geveld was, men
haar perlte te belijden , dat zy den Koning niet had konnen trouwen.
En om daar te beter roe te geraaken , beloofde men haar vermoede-
lijk, haar 't leven te behouden , ef ten minften haar ftraf te verdach-
ten, en haar 't hoofd te doen aftlaan, in plaats van haar te doen ver-

branden. Wat 'er af /y , zy beleed, dat 'er een ondertrouw tuf-

fchen haar en Percy had geweeft ; enzijndeopden 17 May voorhet

Tt z geefte-
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lijdciüs v.m
den Koning
gefchciden.

r53^- geefteiijk Hof gebracht , verklaarde zy , in de tegenwoordigheid

des Aardrsbiftchops van Kantelberg , die d'ongeneugte had van in

deze droevige ceremonie voor te zitten, en in de tegenwoordigheid

van verfcheidene perlbonen van ftaat, dat 'er rechtvaardige beletfe-

wnuTtge^
8

^en tegen haar huwelijk met den Koning geweeft hadden , endatder-

vrongenebc- halven dit huwelijk niet geldig kon zijn. 't Vonnis der echtfêhei-

ding wierd op haar belijdenis uitgefproken. 't Origineel van die

vonnis is verbrand ; maar 't geen ik zo even gezegtheb, word her-

haald in een wet, welke het Parlement kort daar namaakte, om de

fucceffie vaft te ftel'en. Men ziet zelfs, dat dit vonnis heimelijk ge-

geeven wierd : want Spelman zegt , dat het gerucht liep, dat 'er

vonnis van echtfeheiding tiuTchen den Koning en de Koningin geveld

was geworden, dewijl dezeVorftin had beleeden, datzy, toen de

Koning haar had getrouwd, alreedts meteen ander verbonden was.

Deze woorden betuigen wel, dat het gerucht van deze echtfeheiding

zich wel waarlijk verfpreid had, maarniet dat ze aan al de wereld be-

kend was.

De twe vonniflen , welken men tegen de Koningin uitfprak, ftrij-

den zodanig tegen malkander, dat ten minften een van beiden on-

rechtmaatig geweeft meet hebben. 'Want zo het huwelijk van deze

Vorftin met den Koning van den beginne afnietig was, iszygeen-

fins aan overfpel fchuldig geweeft ; dewijl deze ongeldigheid haar

belettede Hendriks wettige vrouw te zijn. Integendeel, zo dit hu-
welijk goed was , is het onrechtvaardigheid geweeft het felve te ver-

breeken. En zo het niet geldig was , heeft de veroordeeling der

Koningin baarblij keiijk de rechtmaatigheid gekwetft : en men kan

niet beweeren, dat dezeVorftin den Koning ongetrouw is geweeft,

dewijl zyalstoen niet gehouden was hem getrouw te zijn. Dit alles

bewij ft klaarlijk, dat Hendrik, willende zich , tot wat prijs het ook

ware, van haar ontilaan , en meenende ook de Princes Elizabet

onwettig te maaken , niet eens acht en gaf, dag de wegen, daqrhy

zich afdiende, omindeze twe voorneemens tof zijn oogmerk,tege-

raaken, d'onrechtvaardigheid daar af ontdekten,

Twedagen na dat dit gedaan was , gaf menlaft to^ de rechting; der

Koningin. d'Omftandigheden, weken wy gaan vernaaien, zullen

loenoordeelen, op wat wijze zy'er de tijding af ontfing. Zy be-

fkeedde de dag voor die van haar ftraffing met alle haar voorgaande

daaden te herroepen ; en gedenkende, datzy, volgens 't gebruik der

Stief-

Zy bereid

airhtcrdüod
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Stiefmoeders, al te ftraf had geweeft ontrent Maria , Katharinas ijj6.

Dochter, deed zy de Vrouw des Lieutenants van de Tour by haar

komen j plaatftehaarineenarmftoel, en bad haar op haar kniè'n, met

een menigte van traanen , en omGodtswil, van hasrenwege by
Maria te gaan , voor haar op de kniën te vallen , en haar, uit haar

naam , vergiffenis te bidden van de kwaade handeling , welke zy haar

had doen beproeven. Zy zei vervolgens, dat, federt dat zy haar

confcientie aldus had ontlaft, haar geeft begon ruft te genieten. Maar
wat kracht deze Chriftelijke verootmoediging behoorde te hebben

,

Maria wierd 'er niet door getroffen. In tegendeel behield zy tot aan

haar laatfte mak degeheugenis der fmaadheden , welken zy van An-
na van Boelan geleeden had.

Deze tederheid van gewhTe, welke de Koningin had , in een zaak

die zo gewichtig niet en was als het overige , is een krachtige giiïïng,

dat , zo zy zichgrooter mifdaaden te verwijten had gehad, zy die

tot het eind toe niet geloogchend, en niet geftadig wegens haar on-

ichuld geprotefteerd zou hebben. Ondertuflchen , de laatfte maal

dat zy aan Hendrik fchreef > haalde zy de verbinteniflen op , diezy

aan hem had, en voegde 'er by; dat, na haar verheven te hebben

van een flegteEdeljuftertoteen Marquifm , en van die ftaat op den

Troon, de Koning, die haar niet hooger verheffen kon, haar ein-

delijk in den Hemel onder de Heiligen plaats wilde doen neemen.

Zy eindigde , met de betuigingen van haar onfchuld te vernieuwen
5

en Elizabeth , hun beider Dochter , aan Hendrik te beveelen.

't Beleid,
J
tgeen zy op de laatfte dag van haar leven hield, kan

getrokken worden uit deze brief des Lieutenants van de Tour. My-
lord Herberd heeft ze in zijn Hiftorie gelijfd j maar zijn Copiift:

had niet naauwkeurig geweeft: want ik kan my niet inbeelden, dat

het met voordacht geichied is , dat 'er eenige artijkelen van afge-

fneeden zijn.

Myn Heer,

\, T~\ Eze briefis, om uw bericht te geeven , dat d'uwe my" ter Brief des

„ 1J hand is gefteld ; dat, volgens uw orders, de Vreemdelingen vaTdexJifr,

„ attemaal uit den Tour zijn gegaan, zijnde medegenomen door Ryk- wegens het

„aard Greflum , Willem Couke, en Witspolle. Maar daar wa- Koningin
„ren 'er niet meer als danig: noch hadden de meeften geen wape- t eind van

t
3

nen.
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1^6. m nen. Den AmbafTadevtr des Keizers had 'er een Huisgenoot,

3>
dien wy eerlijk hebben laatcn uitgaan. Maar, mijn Heer, zo

het uur van de rechting niet beftemd zy, zulks dat men het in

deftadweete, zullen wy hier niet veel volks hebben: en mijns

oordeels zou het zeer dienftig wezen, dat 'er een goed getal van
5

' aanfehouwers ware; want ik twijfel geen fins, ofdeze Vrouw
" zal protefteren , dat nooit eenig mansperfoon haar aangeraakt
»>' heeft, als alleen de Koning. Dezen morgen heeft ze my doen

,j ontbieden , op dat ik haar onzen Heiland zou zien ontfangen,

,, en ter zelve tijd haar hoore>~ zich uiten wegens de mifdaaden,

daar zy mee befchuïdigd is gewceft. En toen ik aan u begon
te fchrijven, heeft ze my doen haaien, om my te zeggen, dat

ze verftaan had , dat men haar eerft na de middag zou doen fter-

" ven: maar dat zy 'er zeer bedroefd over was; hebbende vèr-
" hoopt, dat de dood haar alreedts van haar pijnen verloft zou
'» hebben. 'kHeb haar geantwoord , dat haar dood zeer zacht

,i zijnde, zy niets zou hebben te lijden. Maar y heef t my daar

,, op tegemoet gevoerd, datzy hadf hooren zeggen, dat de Beul

aj
zijn dingen zeer wel verftond; en ten anderen , voegde zjy'er

by , mijnhals isdun genoeg. Straks hier op voelde zy'er na,

en begon wel hertelij k te lagchen. 'kHeb veeleperfoonen
,

zo mannen als vrouwen , ter dood zien brengen , en'er altijd een
*' grootc droefheid in bemerkt : maar deze Vrouw maakt zich

»» een vermaak en voldoening van 't fterven. Haar Aalmoeflfe-

» nier verlaat haar niet; zijnde byhaar gewceft federttwe uuren

,» na middernacht. Dit is 't alles, 't geen ik u t'ontbieden heb

,

„ als dat ik ben

Uw enz.

"Willem Kingston.

Executicdct Deio.dagvan May wierd zy op 't fchavot gebracht, een wei-
Keaingin. •

yoor £Q mi^jag £en gedrang van perfoonen, onder de wel-

ken waren de Hertogen van Suffolk en van {iichemond, de Groot-

Kancelier, de Secretaris Kromwei, de Schout van Londen, de

Sheriffs, en d'Ovcrigheden Aldermans geheeten, had zich daar

vervoegd, omhet eind van dit treurfpel te zien. Maar de Konin-

gin fprak weinig , wilde niemand beichulüigen, en repte niet van

d'oor-
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d'oorzaaken haarcr verwijzing. Zy zei , dat ze ging fterven, 1*36
volgens de verordening van de wet : dat zy God bad voorden
Koning, die een zeer zachtmoedig en zeer goedVorft was, die

haar altijd met groote minlijkheid en gencgentheid gehandeld had

:

dat , zo 'er lieden waren , welke overdenking op haar ongeluk
maakten, zy hen bad 'er gunftiglijk voor haar af te denken. Hier
na namzy affcheid van de vergadering, en verzocht de gebeden
haarer aanfchouwers. Dit gcfproken hebbende , befteedcfc zy
een wijl tijdts tot haar godvruchtigheden , en eindigde met te

2eggen, ik^ beveel mtjn zjel aan Jefus Chriftus. Deze woorden
waren alshetfein vanhaar dood; hakkende de Beul haar terftond

het hoofd af. Men had dien van Kalis doen komen , die ervarener

gehouden wierd als iemand van ditambacht in gantfch Engeland.

Spelman fchrijft , dat , toen het hoofd van het ligchaam geicheidcn

was , men d'oogen en de lippen zich noch zag beweegen. 't Lig-

haam wierd gefmeeten in een lompe kift van olmboomen hout

.

gemaakt om 'er pijlen in te leggen ; en men begroef het in de ka-

pel van de Tour , voor de middag.

De Broeder van deze ongelukkige Koningin, en haargepre- Executie van

tendeerde Medeplichters , wierden vervolgens gerecht. Men en dandere

hieuw hen altemaal 't hoofd af ; maar niet een wierd gevieren* HecKB -

deeld. Smeton wierd opgehangen. Men zei van alle kanten, dat

deze laatfte omgekocht had geweeft, om Anna tebefchuldigen
j

dat men hem zelfs tot deze prijs zijn leven beloofd had ; maar ein-

delijk, dat men 't niet raadfaam oordeelde, een Man telaatenlee-

ven^ die t'eeniger tijd ruchtbaar konmaaken 't geen hy van dit

werkwift. "Wat Norris belangt, hy had zeer diep inde gunft

geftaan ; en men aanbood hem zijn genade, zo hy zijn mifdaad
belijden , en de Koningin befchuldigen wilde. Maar hy verwierp

edelmoed iglijk deze fchandelijke voorftelling,en zeijdat hy in con-
fcientie geloofde, d^t de Koningin onfchuldigwas aan de zaaken,
daar men haar mee betichtte; maar eindelijk, dat, 'tzydatzy 't

ware of niet en ware , hy haar niet befchuldigen kon ; en dat hy
liever dui ?end dooden zou lijden , als een onfchuldig perfoon om
hals helpen.

Deze executie deed 20 veel oordeelen vellen , als^erftrijdige oordeeien

partyen, of ftrijdige belangen waren. DeMedeftandersvanhet ÏÏ[,
dcw

Roomfche Hot, en van d'oude Rel.igie, aanmerkten daar in zicht-

baars
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tj$6 baare getuigeniflen vanGodts gerecktigheid . Zy zeiden, dat Aa-
na , die Katharina de voet gelicht had , door de handen van een

ander een evendiergclijke handeling ontfing , hoewel in een gantfeh

andere graad van ftrengheid^ Daar waren 'er , welke , ziende dat

deze Vorftin zich op het fchavot zeer fwakkelijk verdedigd had
, ge-

loofden, dat de verwytingen van haar gewifle eindelijk hun werking

voortgebracht hadden; kon nende Anna een zaak, waar van zy aan

God rekenfehap ging geeven, alstocn niet langer loogchenen. Maar
anderen geloofden , dat haar liefde voor

t
haar Doch *er haar ditgemaa-

tigd beleid had doen neemen; datzy, bemerkt h. bbendedarKatha-

rinas hardnekkigheid Hendriks gramfchap over Maria had gehaald,

getracht had haar eigene Dochter niet in haar ongelukken te wikke-

len ; dat zy derhalven uitdrukkingen had gezocht , daar de Ko-
ning zich niet over verfoornen kon; en eindelijk, dat zy , fpree-

kende tot glorie van dezen Vorft, zo veel als men kon verwachten,

echter genoeg gezegt had^ om haar onfchuld te doen blijken. En
in der daad, men kan in onze Verzameling van openbaare A&en een

j^o ^j brief zien t welke zy hier over aan haar Man fchreef. In deze

brief fteekt zo veel vernufts en welfpreekendheidts, als men elders

kan vinden;, en men kan gemakkelijk oordeelen , hoe zeer Anna
getroften was , toen zy de zelve fchreef: want de ftijl van haar andere

brieven is zo krachtig niet , als de ftijl van deze. OndertufTchen

twijfel ik niet, ofzy is van deze Vorftin , hebbendeze gevonden in

de papieren van Kromwel.

Anna van Boelan was al te los. Al de wereld heeft ook geloofd

,

dat eenige lichtvaardigheden , en cenige önbefcheidenheden , de gce-

nen, welke met haar ter dood gingen, verwekt hadden om hun ge-

voelens aan haar t'ontdekken ;vermits zeer weinige lieden de kuisheid

van diergelijkeperfoonen durven beftormen, of aan hen verklaarin-

gen van liefde doen, zo zy zich niet ten minften door hun beleid daar

in gewikkeld zien. Sommigen meenden , dat een vrolijk en los

humeur, alshethaare, haar in d'onbefcheidenheid kon hebben doen

vallen, zonder haar in de miiÖaad gedompeld te hebben ; en dat zy

zich aldus haar eigen ongeluk op den hals had gehaald > zonder het

echter te hebben verdiend. Eenige anderen wraakten den Koning,

en befchuldigden hem van wreedheid , dat hydézoVorftin, welkers

eerbaarheid hy vyf volle jaaren had beproefd , en daar hy geen be-

zitter af had konnen worde», als door het huwelijk, met d'uiterfte

ftreng-
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ftrengheid handelde. Anderen ontfchuldigden dezen Vorft. Wat'er 15i^*

afzy, een zaak is zeer gewis, datis, dathy, ziende het beleid der

Koningin, zich door de jaloezy hadlaaten inneemen; en gelyk de-

ze drift een foortvanraazerny is, moetmen zich niet verwonderen ,

dat een man van Hendriks getemperdheid, aan wicn de Koningin al-

leswatzywas verfchuldigd was, nietalsdcraad yan zyn minneyvei
gevolgd, en zich aan overmaatigheden , welken men geenfins ver-

dedigen kan , overgegeeven heeft.

Anderen doemden Kranmer, als een man, die Hendriks luften-

blindelings volgde ; en zy zeiden , dat hy , met ten twedemaal
den Koning d'echtfcheiding toe te ftaan, betoond had, dat zijns Mee-
fiers wil dopperfte wet van zijn gewitte was. Maar men kan hem
lichtelijk ontichuldigen : want hy kon zich nooit ontdaan van te doen
tgeen hy in deze ontmoeting deed. De queftie is hier niet wegens
de redenen , die de Koningin verplichtten te belijden , dat 'er een

verbintenis tuffchen haar en Percy geweeft had. 't Is alleenlijk ge-

v/is, dat den Aardtsbiffchop gehouden was daar vonnis over te vel-

len: want 'tgeen de Koningin beleed , haargefteld hebbende in een

volkomene onmogelijkheid van met den Koning een huwelijk in te

gaan , was den AardsbhTchop gehouden haar van dezen Vorft te fchei-

den. •

De vyanden der Reformateurs trotften hen ter zelve tijd, en zei-

den, dac men nu wel oordeelen kon, wat vrouw hun groote Be-

fchermfter geweeft had. Maar de laatften antwoordden : dat,gefteld „

zijnde dat demifflagen van deze Vorftin waarachtig waren, zy ech-

ter, gelijk ze zeer eeheim hadden geweeft, den perfoonen , welke
de zeiven nietgeweeten hebbende, zich vanhaar befcherming had-
den gediend

, geen vlek aanvreeven : dat de wreedheden , en de ftaat-

zucht der rampzalige Irene, die het twede Concilie van Nicea be-
riep, endeBeeldendienftin'tOoftenherftelde, de Paufen nooit be-
let hadden deze Koningin te liefkoozen; en dat zy haar altijd uit-

fteekend hadden gepreezen , zelfs na dat de maat van haar andere
rnifdaaden vervuld zijnde , zy'er d'onmenfchelijke moord van haar
eigen Zoon byvoegde: dat het derhalven onrechtvaardigheid was, .

de Reformateurs te doemen , om dat zy de goedheden van een Vor-
ftin, wiens misflagen hen niet bekend en waren, zo ze zelfs al waar-
achtig waren , hadden genooten.

Maar dit is een zaak., daar dezelve befchuldigers zich federt die

V v tijd
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ï$$6* tijd af gediend hebben , dat men onderde lange en glorieufè Rege-
ring van Eiizabet zich niet t'eenemaal beyverd en heeft, om An-
na vanBoelan re verdedigen. Dit is, zeggen zy, een krachtig be-

wijs , dat deze Koningin fchuldig was : want dewijl de Schrijvers

van die tijd zich vernoegd hebben met in eerlijke termen van Anna
van Boelan te fpreeken, er. haar de tytel te geeven van onfchuldige

vrouw, dewijl niemand van hen ondernomen heeft de zaaken, daar

men haar mee befchuldigd had, te verklaaren ; eindelijk, dewijl zy

niet gedacht en hebben om d'eer van de Koningin Eiizabet, en van

haar Moeder , te herftellen , is 't een teken dat zy 't niet hebben kon-

nen doen ; en de kennis, welke zy gehad hebben van de.waarheid

derzaaken, daar Anna van Boelan om veroordeeld was, is het geen

dat hen belet heeft haar verdediging te roaaken. Maar men antwoord

daar op: dat, ver van dat het gevolg, 't geen getrokken word uit

het ftilfwijgen dezer Schrijvers, wettig zy, deze ftilzwijgendheidin

tegendeel een tinwerking is van.de voorzichtigheid der Minifters van

Eiizabet: dat het een wijsheid in deze Koningin heeft geweeft, niet

te dulden dat rnen haar rechten in twijfel heeft getrokken: dat het

voorneemen alleen van deze zelve rechten te verdedigen de kracht

daar af verminderd zou hebben , in plaats van hen meer gewichts te

geeven: eindelijk, dat de Koningin Eiizabet, en haar Minifters,

reden hebben gehad om zich niét te bekommeren met Anna van

Boelan te verdedigen ; vermits men niet zou hebben durven ontken-

nen , dat 'er onbescheidenheid en ongeregeldheid in het beleid van

deze rampzalige Vorftin had geweeft; en dat d'y verige Uitgezondenen

van den Paus , en den Koning van Spanjen , niet gefeild zouden heb-

ben zulks tot hun voordeel re trekken.

OndertufTchen was het geen, 't welk Hendrik ftraks na de dood
Hendrik van ziin Gemalin deed, by na genoeg om d'onfchuld van deze Vor-

trOUWt JO- n \ i | .• l • i i t i r< u n
hanm se/- itin te doen blijken ; dat is , dat hy Johanna Seymer met d uiterfte ver-
mcr '

haafting , en des anderendaags na Annas dood, trouwde. De nieu-

we Koningin , da3r ik af fpreek, is van alle Hendriks Vrouwen de

geenegeweeft, die het meefte gebied in zijn hert, en over zijn geeft,

gehad heeft. Maar mogelijk dat ze in een zaak gelukkig was; dat

is, datze korter leefde als des Konings liefde duurde: want indien

zy deze liefde overleefd had , zou ze veellicht de zelve ftrengheid

beproefd hebben , als de Vorftin , wiens plaats zy bekleedde

.

De zaaken aldus van gedaante veranderd zijnde, moeft men nieu-

we
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we ontwerpen maaken, en andere fchikkingen neemen, als voor- 1536.

heen. Niets kon nu Karel en Hendrik meer beletten goede vrien-

den te zijn, als de ftaat van Maria, die door den Koning en 't Par-

lement onwettig verklaard hadgeweeft. Men dacht dan om haar in

de gunft van haar Vader te doen treeden : en zy oordeelde van haar

kant wel , dat ze nimmermeer een beter gelegentbeid zou hebben Dc
.

Trinc"
1 1 n 11 r^. i 1 j

oa Mana tracht

om zich te heritellen. Om de zelve dan waar te neemen , ichreerzy zich met den

een eerbiedige brief aan Hendrik ; (lellende zich aan zijn goedheid i fe
°™"

neg,

en biddende hem , rmr te vergunnen , dat ze by hem mocht ko-

men. Maar deKoning vond in dezen briefeenige achterhoudingen

,

die hem niet aanftonden ; en hy wilde, dat zijn Dochter preciezer

zougaan ind'onderdaanigheid, welke hy vanhaar verwachtte. De-
ze begeerte fchortte de verzoening een wij! tijdts op j en men zag

de Dochter op het punt van op nieuws met haar Vader over hoopte

geraaken. Zy bewilligde uit al haar hert in zich, raakendedefuc-

cefïie , aan de wetten des landts t/onderwerpen , en wilde wel erken-

nen, dat zyeen groote mifflag begaan had, met in haar eerfïe hal

-

fterrigheid te blijven. Maar de Koning wilde ; i. dat ze zou teke-

nen, dat zijn huwelijk met Katharina bloed fchandig, en ongeldig

hadgeweeft; 2.dat ze de macht des Paus zou verzaaken, en erken-

nen, dat deKoning van Engeland het Opperhoofd der Kerken van

zijn Koningrijk was. Deze twc artijkelen waren geweldig hard j en

Maria, die ze niet verfwelgen kon , bad Kromwel, t'arbeiden om
haar by den Koning daar afte verfchoon en. Veele brieven wierden

Van wederzijde tuffchen Kromwel en Maria gefchreeven ; en deze

Minifter eindelijk aan haar ontbooden hebbende, dat de Koning on-

huigelijk was , en dat ze geen verzoening met hem te verhoopen

had, zo ze niet een volkomene, precieze, en klaare onderwerping

deed, koos zy de befte zyde , en ftuurde aan Hendrik d'acle van

onderwerping, welke men zo terftond zal zien. Zy was geheel van

haar hand j ert ik heb ze gecopieerd na het origineel, 't geen noch in

Wezen is.

„ De belydenis van my , Jonkvrouw Maria , gedaan ter zaake van a(\c van

„ zekere punten en artykelen , die hier volgen; inde welken ,
gelijk

J?"^
1*""

„ ik tegenwoordig , met oprechtheid , en uit al mijn hert , ver- ZutdeBtkl.

,, klaar en belijd mijn waarachtige gevoelens, mijn waarachtig geloof,
vmM

- fot-

'. . • '. j 1 N 1 l 1 1.1 r

b ton,Othon t

„ en mijn waarachtig oordeel , volgens de behoorlijke gehoorzaam- Ci i0#

„heid aan de wetten dezes Koningrijks , ik ook beloof te volhar-

Vv 2 „den,



340 Hiftorie der Reformatie

1536. „den, en altyd in dit befluit te blijven, zonder van gevoelen te ver-

„ anderen, of da ir in te wankelen. "Weshalven ik den Koning,

„ mijn Vader, dien ik vertoornd heb door een hardnekkige onge-

„ hoor zaamheid , met hem deze belydenis en deze verklaaring te

„weideren, zeerootmoediglijk bid, my mijn voorgaande milHagen

„ te vergeeven , en my op nieuws in zijn goede gunft aan te neemen.

„.Vooreerft: ik belijd en erken, dat de Koning mijn Souveraine

„Heer en Koning is, als bezittende de Keizerlijke Kroon van En-
„geland; en ik onderwerp my aan zijn Majefteit, rhitfgaders aan de

„wetten en ordonnantien dezes Koningrijks , gelijk een goed en

. ,, getrouw Onderzaat doen moet. 'k Zal deze zelve wetten al mijn

,, leven onderhouden, bewaaren, enhandhaaven, gelijk mijn plicht

„my daar toe verbind, en met alle de kracht* de bekwaamheid, en de

„ hoedanigheden welken God my gegeeven heeft.

„Daarenboven: ik erken, ontfang , houd , en acht den Ko-

„ ning voor Opperhoofd op der aarde van d'Engelfche Kerk , onder

„ Jefus Chriftus ; en ik verwerp geheel en al het gezag, de macht,

„en het gebied, 't geen de Biffchoppen van Romen in het Koning-

„ rijk van Engeland pretenderente hebben , en 'er zich hier voor

„hebben aangematigd ; en ik verwerp het, volgens de wetten en

„ordonnantien hier over gemaakt , en van alle des Konings On-
„derzaaten aangenomen, omhelfd, gevolgd , en onderhouden. Ik

„ verz2akook infgelijks allerhande byftand , macht , en voordeel,

„'t geen ik, op wat wijze hetzy, tegenwoordig of in 't toekomen*-

„de zoukonnen verwachten vaneenigeConftitutien, Jurifdiclien

,

„ Sententien, of Ordonnantien des Biffchops van Romen ; en ik v^r-

„ zaak het in allerhande zin , en onder wat ty tel, koleur, middel

„

„of reden , welke ik tegenwoordig of in 't toekomende zou mogen
„hebben, of verzinnen.

„Om my ook noch te kwijten van mijn plicht jegens God, jegens

„den Koning, en jegens de wetten des Koningrijks, erken en be-

„'lijdik, oprechtelijk,vrywilliglijk, en zonder eenig ander inzicht,

„dat het huwelijk hier voor ingegaan tufTchen den Koning en de

„Princeffe Douairiere, mijn Moeder,, bloedfchandig en onwettig

„ is, geweeft , als ftrijdende tegen de Godlijkeen menlcheiijke wetten.

Deze onderwerping zodanig zijnde als de Koning ze begeerde,

ontiïng hy Maria in zijn gunft, en maakte haar een huis. Ind'op-

rechting van dit huis vinden wy een ftaaltje van de ipaarzaamheid dier

tijden;,.
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tijden. Men ftond Maria ieder vierendeel jaars voor haar fpeldegeld 15 36.

niet meer toe als veerrig ponden Sterlings : en ik heb een briefgezien,

welke zy omtrent Kerstijd aan Krom wel fchreef , om hem te bid- Maria treed

j j 17- j j ••! 1 •
»eder inde

den , aan de Koning te vertoonen , dat, dewijl zyalstoen eenige gunft van

ongemeene onkoftente doen had, haar veerrig ponden Sterlings niet
haarVader.

toereiken konden ; en dat zy derhalven den Koning verzocht, haar

penfioen voor die reis te willen vermeerderen.

Wat Elizabet belangt, hoewel de Koning haar ontbloot had van

de tijtel van Princes van Walles* deed hy haar echter altijd by hem
opvoeden, met al de genegentheid van een goede Vader. En wat Eüzabetwei

j . tt - - « » J • 1 • l gehandeld
meer is, de nieuwe Koningin , tzy dooreen uitwerking van haar van Kemirk.

aangeborene minzaamheid , 'tzy uit believing voor Hendrik , die

deze eerlte vruchten van Anna van Bpelans liefde zeer tederlijk be-

minde , had zo veel goedheid ts voor Elizabeth,. alsof zy haar doch-

ter had geweeft. Dit blijkt uit twe brieven , welken deze jonge

Princes aan haar fchreef, zijnde toen noch geen vier jaaren oud>
d'eene in 't Engelfch , d'andere in Italiaanfch , en alle beiden zeer net

an letteren. Gelijk zy ons aanwijzer» de gevoelens , daar de nieuwe
Koningin in was , ten opzichte van Elizabet , en de groote hoop
welke deze jonge Princes alreedts in haar kindtsheid gaf , zal men
'tmy ten bellen houden, dat ik'er biereen afjnlijve. Zyisvande
maand July 1537. en Elizabeth > die geboren was in September
1 533: was toen noch maar drie jaarea én tien maanden oud.

!0 .

Oewelde briefvan uw Majefleiï my in uw afwezen zeer ver- '^ aan d
U "

heugd heeft ^niettemin,gelijk ik weer,hoe moeyelijk het fchrij- Koningin.ge-

„ ven u moet vallen, als zijnde zo Zeer ge voorderd in uw fwanger- ouderdom
ta

„heid, zou ik my vernoegd hebben met uit des Konings brief tij- vanj. jaaren,

j, ding van u te verftaau. 'k Ben zeer verheugd , dat gy wel vaart , den.°
maan "

„en dat gy op
J
t land vermaak fchept; enikbedankuwMajefteit,dat

3, ze zich gewaardigd heeft my by haar te wenfehen. Maar zo ik

„niet eer en dachrom u te verlaaten , dan als het my by u begon te

„ verdrieten , zou ik u gewiffelijk verveelen ; dewijl de kwaadfte ver-

„ blijfplaats des wereldts my zter aangenaam zou wezen als ik 'er u
„ zag. Ik kan niet klaagen over den Koning , want hy heeft zorg ge
„draagen om my tijding van u te doen hebben: en al had hy 't deze

,> reis vergecten , sou ik echter niet klaagen , vermits ik hoop , dat

Vv 3 „hy
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„hy my van tijd tot tijd ontbieden zal, hoe zijn klein kind al vaart.

,,'k Weet wel, zo ik by des zelfs geboorte was, dat ik het zekerlijk

?, wel louter zou doen (laan , om dat het u zo veel fmertea veroor-

„zaakt. Mijn Heer en Mevrouw Denny bedanken u zeer ootmoe-
„diglijk wegens uw geheugenis, en bidden God om uw gelukkige

„ verloffing. Mijn Gouvernante bedankt u voor de zelve gunft , en

„ doet de zelve gebeden voor u. Gefcbreeven met h*<*fttdez.en laatften

»dag van July.

Uw onderdaanigfte Dochter

Elizabit.

Houding
des Parle-

mentJ.

Ziet de

Jéurnaaien

van 't Hoo-

ger Huis.

Maar kat ons wederkeeren tot gewichtiger zaaken als deze.

't Parlement vergaderde opden 8. dag vanjuny. Zo'er veertig da-

gen moeten wezen, tuffchen de Vervaardiging der kreitsbrieven en

d'opening der zittingen , zo1 volgt daar uit , dat het Parlement al

beroepen moet geweeft zijn voor den dag van Anna van Boelans on-

geval; en dat Hendrik het derhalven geenfms ten inzichte van deze

zaak beriep.

Op d'openingder zittingen, zei de Kancelïer tot dé twe Huizen

;

„dat , toen de Koning het voorgaande Parlement had verbroken,

„hy niet gemeend en had zohaaft een ander te beroepen ; maar dat

„ twe redenen hem 'er 't befluit af hadden doen neemen. d'Eerfte

dat hy , voelende zich overrompeld door fwakhedenwas en

„ betrachtende dat hy fterfelijk was ( eengedachte welke een Vorft z.eer

„ z.elden heeft ) de (iicceffie begeerde vaft te'ftellen-, om de wanor-

„ deningen , welke ontftaan zouden , zo hy zonder manlijke kinde*

„ ren kwam te fterven , te voorkomen. De twede, dat hy wenfeh*

„te, dat men een wet, gemaakt in het laatlte Parlement, om de

„(ucceflïeter gunfte van Anna van Boelans kinderen vaft te (rellen,

„ herriep. De Kancelier vo«gde 'er by : dat de Koning de twe Hui-

„zen verzocht , t'overdenken de belemmering en d'ongeruftheid

„daar zijn eerfte huwelijk hem in geworpen had, gelijk ook het ge-

3 j vaar 't geen hy in het twede had geloopen : dat alle andere Vorften

„daar door van een darde huwelijk afgefchrikt zouden zijn gewor-

„den : dat ondermflfchen Anna van Boelan , en haar Medeplich-

>, ters , de ftraf, welke zy verdienden , ontfangen hebbende, hyzich

3 , aan de beden zijner Héeren overgegeeven , en wel weer had willen

trouwen

,
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„trouwen, niet uit eenige aanprikkeling van begeerlijkheid, maar 1536.

„ in de hoop van kinderen te krygen : dat, dewijl hy echter zonder erf-

„genaamen kon komen teftervcn, hy den twe Huizen recomman-

deerde , in de fucceflïe te voorzien. Eindelijk vertoonde de

„ Kancelier aan 't Parlement : dar men vuurige gebeden tot God
„moeft ftorten , en hem bidden , dat hy het nieuw huwelijk des

„Konings wilde zegenen, en vruchtbaar maaken: en dat men ten

„anderen ook God moeft danken voor de goedheid, welke hy gehad

,,had, van Engeland te bewaaren , en een Monarch, als Hendrik,

,, die met yver arbeidde om d'eenigheid en d 'overvloed in 't midden

„ zyner Onderzaaten te doen heerfchen , en hen in ftaat te ftellen van

„de Zelve geruftheid onder zijn Nazaaten te genieten, voor zo veel

„gevaarente behoeden.

Maar hoewel het Parlement voorna amelijk beroepen was om de wet die de

zaak van de fucceflïe, hadden de Miniftersgroote moeite, en befteed-
"

den veel tijdtstotdegeeften te bereiden ; invoegen dat het ontwerp

van de wet, welke daar over gemaakt wierd, niet eer voor de Hee-
ren verfcheen als op den 30 Juny, toen het hen door den Kancelier

overhandigd wierd. Als men ook zo ver gekomen was , kreeg

men zonder moeite de bewilligingder twe Huizen , om'er een wet at

te maaken. Zy herriep voor eerft de geene, dietergunfte van Anna
van Boelan gemaakt had geweeft. Vervolgens beveftigde zy de twe

vonniflenvan echtfeheiding , gegeeven voor Hendrik, 't een tegen

Katharina , en 't ander tegen Anna. Hier na verklaarde zy de Kin-

deren van deze twe bedden onwettig, en floot hen voor altijd bui-

ten de fucceflïe ; bekrachtigende ook de verwyzing van Anna van

Boelan, en haar Medeplichters. 't Parlement zei'er ook noch in:

dat deze Koningin zich door hoogmoed, en mifdaadige begeerten,

had laaten vervoeren : dat zy , gczamentlijk met haar MedeplicH-

ters , verscheidene hoofdmiidaaden had begaan , {lellende zelfs

des Konings leven in gevaar: dat zy derhalven rechtvaardiglijk ter

dood was gebracht ; en dat het Parlement haar verwyzing bekrach-

tigde : dat het met dit inzicht allen den geenen , die van haar en van

haar Dochter kwalijk gefproken hadden , vergiffenis vergunde, en

de fucceflïe verzekerde aan de Zoonen of Dochters, welken deKo-
ning zou mogen krijgen by Johanna, of by eenige andere Vrouw,
die hy naderhand mochtkomen te trouwen.

En gelijk het geen voorzichtigheid geweeft zou hebben, een Na-
zaat
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zaat te noemen, by mangel van onmiddelijke Erfgenamen, vermits

de geen, die aldus genoemd zou zijn, beroerten zoukonnen ver-

wekken , verklaarde het Parlement : dat , weetende hoe zeer des

Konings Regering met wijsheid en rechtvaardigheid vermengd was,

en wat genegentheid dezeVorft zijn Volk toedroeg, het hem volle

macht gaf om zelve zijn Navolger te (lellen , 't zy door zijnopene

brieven , gezegeld met het groot zegel , of wel door zijnteftament,

ondertekend met zijn hand ; -en beloofde een volkomene gehoor-

zaamheid aan de geenen , die op d'eencof d'anderewijze.genoemd

zouden zijn; verklaarendeter zelve tyd, dat de perfoonen, aldus in

de linie der fucceflïe gefteld, vervolgd zouden worden als fchuldig

aan gekwetfte Majefteit , indien zy den geenen , die voor hen recht

tot de Kroon hadden, de voet trachtten te lichten. Eindelijk, de

zelve wet verklaarde verraaders van den Staat de geenen , welke de

geldigheid van Hendriks twe eerfte huwelyken wilden beweeren.

en zeggen zouden , dat de Kinderen van die twe bedden wettig

waren, ofweigeren den Kinderen , welken de Koningin Johanna
zou mogen krijgen , hulde te doen.

Men zal uit de verordening van deze wet lichtelijk oordeelen , dat

de Koning meteen volkomene macht heerfchte. Maar dit belette-

de eenige perfoonen rtiet , de geldigheid van deze zelve wet in twy-
fel te trekken; en gelijk wy in't gevolg zullen zien, de Schotten

beweerden, dat het niet en ftond in de macht eens Parlements, van

de Kroon te fchikken, en dat, zo Hendrik zonder Kinderen kwam
te fterven , de zelve op hun Koning overging. Hoedanig deze pre-

tentien geweeft zijn , de Koning hield daar door de zelve Kinderen

,

welken hy onwettig had doen verklaaren , ineen volkomene afhan-

gelijkheid. En in der daad, deze wet gaf hem macht om hen in

de linie der erfgenaamen te herftellen.; invoegen dat hy hen eenige

hoop liet , en hen ondertuffchen deed begrijpen , dat, zo zy ooit

recht hadden om op den Troon te klimmen, zulks alleenlijk door

een uitwerking van zyn goedheid zou wezen. Ten anderen verzacht-

te deze tree den Keizer een weinig , /die daar door zijn Nicht, in-

dien niet in haar eerlteftaat herfteld, ten minftcn in ftaat zag van'er

t'eeniger tyd na te (taan.

Deraus^
> t Hof van Romen deed toenmaals een nieuwe proef , om zich

.met' Henddk door de zoetheid in de bezitting van haar oude macht over Engeland
r^vcrgdij-

rehcrftellcn. KlementdeVIl. in de maand September des jaars 1534»
geltor-
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• ^eftorven zijnde, volgde hem Farnefius, onder den naam van Pau- i$$6
lus de III. De nieuwe Paus wendde terftond zijn vermaaningen aan ,

'

om den Koning weer in zijn eerfte onderdaanigheid te doen treden

;

maar ziende eindelijk, datze vruchteloos waren , endat den Biflchop

van Rochefter, toen ter tyd Kardinaal verklaard, 't hoofd afgefla-

gen was , nam hy het befluit Van zieh van de blikTemen des Vatikaans
-te dienen, Hendrik in den ban te doen, hem af te zetten , en de
zorg van dit vonnis te doen uitvoeren aan de Keizer te beveelen,

-Niettemin, gelijk Katharina, en Anna, de voornaamfte oorzaaken
van de vredebretik , alle beiden dood waren, geloofde hy, dat hy
•mogelijk in zodanig een gefteldheid een goede vergelijking met En-
geland zou konnen maaken. Hy openbaarde dit voorneeraen aan

<ie Ridder Caflali , die Hendriks Gezant niet meer en was , maar
echter niet en liet eenigen handel met dezen Vorft t'onderhouden.

De Paus verzocht dan Caflali , hier over aan de Koning te fchrijven
3

en in zijn brief te laaien vloeyen ; dat hy hem onder het voorgaande

PaufTchap altijd begunftigd had ; en dat , zo hy , federt zyn ver-

heffing tot d'opper.fte waardigheid der Kerk gehouden was geweefi:

vonnis tegen hem-te vellen, zulks, gefchied was in het voörneemen
van nooit verder te gaafn. v

Maar Hendrik dacht toen niét minder, als vrede met het Roonv-
fche Hofte maaken j en om'er den Paus alle hoop af te beneemen,
verplichtte hy het Parlement tot het opftellen van twe wetten , waar
van d'eene het gezag der BüTchoppen van Romen in Engeland voor-
ders t'eenemaal dempte; en d'andere verklaarde de privilegiën en
vrydommen ,, gefprooten van die ftoel , krachteloos en van geene
waarde.

't Ontwerp van d'eerfte dezer wetten wierd den Heeren overhan-
digd op den 4. July, de twe volgende dagen voord'eerfte entwede
maal geleezen, aan CommuTariflen gefteld tot den * 2 , en aan het Laa-
ger Huis gezonden op den 1 4, 't welk het, zo'ergeen milflagin het

Journaal is , op de zelve dag weer aan de Heeren Huurde, 't Isgewis

,

dat men hier een grootenaarftigheid in aanwendde, want het Parle-
ment wierd vier dagen daar na verbroken.
Men begon deze wet door een ftrenge hekeling van het beleid des wetten tegc»

Biüchops van Romen , dien eenigen Paus noemden, welke het woord de
n
Gecftdi>

des waarachtigen Godts lange tijd in de duifternis gehouden , en het ken.

telve ondertuflehen had doen dienen tot zijn hoogmoed , tot zijn

Xx groot
"
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:y 36. grootheid, tot zijn gierigheid , tot zijn eerzucht, en tot zijn tiran-

ny. Men voegde'er by .* dat deze tyranny zich uitgeftrekt had over

hetligchaam, over de ziel, en over de goederen van alle de Chrifte-

nen:dat de Biflfchoppen van Romen aan Jefus Chriftus de beftiering der

gewhTen , en den wereldlijken Vorften die van hun eigene Sraaten had-

den benomen : dat zy Engeland geplonderd hadden, voedende het

metdroomen, doende daar een bygeloovige dienft aanneemen , en

'er ydeie zaaken invoerende: dat deze betrachtingen het Parlement

eertijds verplicht hadden den loop van hun fchattingen en afperfingen

te dutten: maar dat verfcheidene van hun Uitgezondenen noch aan

alle kanten zich bevlijtigende , om de volkeren hun gepretendeerd

gezag te doen erkennen, he t Parlement de geenen, welke na den eer-

ften dag van de maand July zulks zouden doen , veroordeelde tot

de ftrafren, verordend door de wet vanPramunirei en dat het be-

geerde, dat d'Amptenaaren, zo burgerlijke als geeftelijke , die geen on-

derzoek zouden doen na d'overtreders van deze wet , daar over ge-

ftraft zouden worden.

't Ontwerp van d'andere wet, raakende de privilegiën, gefproo-

ten van het RoomfcheHof, wierd voor d'eerfte maal inhetHooger

Huis geleezen op den 12 July,' en den 17 befloot/men 'er een wet af

te maaken. Menzond het dan aan het Huis derGemeente, 'tgeen

het des anderendaags, te gelijk met haar goedkeuring , weer aan de

Heeren ftuurde. Door deze wet vernietigde het Parlement de vry-

dommen , welken het Hof van Romen aan verfcheidene Lig-

chaamen en Broed erfchappen van Engeland vergund had •> ver-

brak de Bullen, de Brevetten , en alle d'-andere expeditien die

deze vrydommen ftand deeden houden ; bekrachtigde echter de

huwelijken , geflooren uit kracht van deze expeditien, behoudens

dat ze niet ftrijdig en waren tegen dewetGodts, of tegen de wetten

van den Staat ; verklaarde goed alle deconfecratien van Biflfchoppen,

gedaan doorat gezag van de Roomfche Stoel ; verordende, dat de

geenen, welke eenigevrydommen, gré'maneerd van die Stoel, ge-

nooten , hun Aóten zouden brengen in de KanCelery ,* of aan de

CommifTariflTen , ten dien einde door den Koning genoemd ; en zei,

dat den AardtsbhTchop van Kantelberg dezelve vrydommen door een

Mandement, gegeeven onder het groot zegel , weder zou konnen

geeven aandegeenen , die ze genooten hadden.

Dit was een doodfteek voor de vrydommen der Abten : maar zy

hadden
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hadden beflooten , niet te klaagen over deze befnuiking van hun 1556*

grootheid, als zy Hechts het overige, 'tgeentoen ter tyd groot ge-

vaar liep , behouden konden.

Men maakte ook in dit Parlement een wet , raakende de Refiden-

tie der Geeftelijken. Eenige jaaren te vooren had men een even dier-

gelijke gemaakt: maar gelijk men'er een clauful ingelyfd had, wel-

ke hen bevrydde van de Refidentie , als zy zich op een der twe

Univerfiteiten in de letteren verfterken wilden , wareneer die deze

uitzondering mifbruikten , en op een der Academiën gingen , alleen-

lijk om zich t'ontlatien van de zorg hunner Priefterichappen, ofom
in d'ongeregeldheid te leeven. 't Parlement verordende dan , dat

in 't toekomende geen Geeftelijke , die over de veertig jaaren oud was,

bevrijd zou zijn vandeReiïdentie, 'ten zy dan dat hyof Overlre»

ofProfefTor van ecnig Collegie ware ; en dat de'geencn , die de veer-

tig jaaren noch niet bereikt hadden, niet zouden konnen genieten de

vrydom , begreepen in d'oude wet , indien zy d'openbaare lefTen niet

by woonden, en "er d'oefFeningen deeden.

Hendrik verkreeg noch daarenboven een wet, omd'onbillijkeaan-

maatigingen, welken de Parlementen , geduurende een minderjaa-

righeid , op de ibuveraine macht zouden konnen maaken , te vergoe-

den i dat is dat , wat wetten 'er gemaakt waren eer de Vorft den ou-

derdom van vier-en-twintig jaaren bereikt had , hy die , als hy 't

goed vond, door zijn opene brieven zou konnen vernietigen, aan

de welken men in dit geval een zelve kracht toeèigende, als aan or-

donnantien van 't Parlement.

De zittingen namen eind op den 1 8 July , na dat ze zes weeken ge-

duurd hadden. In deze tijd maakte het Parlement verfcheidene

wetten van d'üiterfre aangelegenheid, zonder dat iemand zich daar

tegen fteide , of proteftatiendeed, om ze twyfelachtig te maaken,
en hoewel het fchielijk beroepen was ,• 't geen een groot bewijs is , dat

de Koning in het hert zijner Onderzaaten met een louveraine macht
regeerde, enhen, alshy wilde, vrees en liefde inboezemde.

Maar laat ons komen tot het geen, 't welk toen ter tijd inde Ver-
gadering derGeeftelijkheid omging, die veele zaaken te doen had ,

gelijk de Journaalen van het Hooger Huis aanwijzen , waar van de
2ittingen dikwils uitgefteld wierden , ter oorzaak dat de Prelaaren die

niet bywoonen konden, zijnde altemaal geweldig bezig in de Verga-
dering der Geeftelijkheid.

\ Xx 2 De
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J536* De zittingen van deze Vergadering vingen aan op den 9. Jüny f

Kort verhaal gelijk Fuller fchrijft; zijnde het gebruik van die Regering, dat da

"veuTfn de
Geeftelijkheid twe of drie dagen na dat het Parlement opening van

vergadering haar zittingen hadgedaan vergaderde. Kromwei was 'er tegenwoor-

ktn^mginr" *% a^s Stedehouder Generaal van zijn Meefter; maar hy had noch
de hoedanigheid van Vicegerent niet , want hy nam plaats na den
BhTchop y 't geen hyniet gedaan en heeft toen hy deze hoedanigheid

had. En hoewel Mylord Herbert zegt , dat ze hemopgedraagen
wierd den 1 8 July , de dag van de fcheiding des Parlements,, vind ik

echter geen openbaar geichrift , dat ze hem zo vroeg geert.

Latimer , Biffchop van "Worcefter , deed het Sermoen in 't Latijn >

en nam tot text deze woorden van den EvangeliftJLucas : De kt»Je
ren des wereldts z,tjn wuzjer in het beleid hunner zaaken , als de kin--

deren des lichts* Deze BifTchop was de vermaardfte Prediker van»

zijn eeuw. Hy verkoos eenvoudige en lichte materien : maar hy
verzelde zijn redenen met deftige en krachtige gebaerden ; zulks*

dat men de natuurlijke fwier van zijn Sermoenen hoven diepzinniger;

en meer bearbeide ftukken ftelde. t

Op den 21 dag van Juny begeerde Kromwei, dat de Vergade-*

ring het vonnis wegens,Anna van Boelans echtfeheiding zou bekrach-

tigen ; 't geenhem toegeitaan wierd. Maar Fuller droomde buiten»

twijfel , toen hy fchreef, dat tien dagen te vooren , en daags voor>

Annas dood , den Aardtsbiffchop het huwelijk van dezje Dochter met>.

den Koning verbroken had. Indien hy 'er op gelet , of dat hy.de zaak

had doorgrond , hy zou gevonden hebben , dat deze Koningin ge-

recht wierd een maand eer de Vergadering der Geeftelijkheid 't von-

nis van haar echtfeheiding bekrachtigde, en twe dagen na datdeze'

echtfeheiding gedaan was. Maar deze misfflag van Fuller belet niet 9

dat wy ten hoogftenin hem gehouden zijn, wegens de moeite welke.'

hy genomen heeft van uitde Journaalen dezer Vergadering der Gee-

ftelijkheid verfcheidene gewichtige dingen te.trekken,. die wy zonder

hem niet hebben zouden.

Den 23 dag van de zelve maand ftuurde het Laager Huis der Verga-

dering aan het ander een verzameling van eenige gevoelens , die in

liet Koningrijk ftand gegreepen hadden , en die , na haar oordeel , zo

veel dwaalingen ofmisbruiken waren , welke verdienden dat men een

byzoodere. zorg aanwendde om ze te hervormen. Deze vertooning

'/.iet fuller. wierd voorgegaan van een proteftatie : dat de Gedeputeerden van
hec
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het LaagerJ-Iuis niet van voorneemen waren iets te zeggen, of te 1536,
doen, 't geen den Koning kon verftooren: dat zy dezen Vorft voor

het Opperhoord erkenden : dat zy t'eenemaal beflooten badden, hem
te gehoorzaamen : dat zy 't aangemaatigd gezag des Paus verzaak-

ten, gelijk ook zijn ordonnantien, enzijninnovatien, welke alle-

maal door het Parlement waren afgefchaft : eindelijk , dat zy zich zou-

den houden aan God, en aan zijn geboden; aan hun Koning, en

aan de wetten van zijn Staat.

Zy .hadden verzameld, tot zeven-en feftig ftellingen , welke

waren of oude gevoelens der Lollards , of de gevoelens der Refor-

mateurs , of eenige leerftukken der Herdoopers ; [en daarenboven

klaagden zy over het gebruik van verfcheidene ondnaakelijkeenroe-

kelooze uitdrukkingen. Mogelijk dat deze laatftebefchuldigingniet

al te veel grondts had , en dat men deze uitdrukkingen verzinde, om
dè Reformateurs (wart te maaken : mogelijk ook dat ze voortkwamen

van eenige onbefcheixlene botterikken, die in hun woeftheid en (poo-

reloosheden meer leedts aan hun zijde toebrachten, als zy 'er de be-

langen af voortzetteden, trachtende zich te dienen van ongerijmde

punten, door de welken zy geloofden dat men zich over hen zou
verwonderen '

y terwijl anderen , hoewel veel verftandiger , niet na

ieii lieten zich 'er. infgelijk&af te dienen, in de gedachte dat zy daar

door het volk zouden behaagen. 't Waren voornaamelijk fpotteryen

tegens 't gebruik van de Biecht, tegens d'Aanroepingder Heiligen,

tegens 't "^ywater , en tegens andere Ceremoniën van de Kerk.

Eindelijk, dezelve Gedeputeerden klaagden bitterlijk, dat eenige

Biffchoppen hun plicht niet gedaan hadden , om de voortgangen de-

zer misbruiken te ftutten. Deze klacht betrefte baarblijkelijk Kran-
mer, Latimer , enSchaxton , drie aanzienlijke Prelaaten , als de

werktuigen van de voortzetting der gemelde leerftukken. Deneer-
fte onderfchraagde die met voorzichtigheid en bondigheid j de twede
handhaafde ze met yver en eenvoudigheid : de darde verdédigdeze

op eenwoefte wijs, en vol van onbefcheidenheid en hoogmoed. Ge-
lijk degunft en de befcherming van Anna van Boelan dezen drie Bi£ \

fchoppen even nut geweeft hadden , geloofde men, dat, zy daar af

beroofd zijnde, het niet fwaar zou vallen hen te bederven , met hen
tebefchuldigen van zo veel nieuwigheden te hebben verfpreid , en
doen aanneemen. Deze proef had echter gantlch geen gevolg j

itaande Kranmcr zo wel by den Koning, als ooit. Aldus, op het

Xx 3 oogen-
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JJ36, oogenblijk dat zijn vyanden de vrucht van hun poogingea ver-

wachtten , verklaarde Kromwei aan de Vergadering : dat Hen-
drik begeerde , dat men de ceremoniën en den dienft der Kerk her-

vormen zou volgens Godts woord , en dat men niets zou behou-

den 't geen niet gegrond en ware op het gezag van deze godlijke

regel; dewijl het een belagchelijke zaak was, het "Woord Godts
voor den oorfpronk der wetten van de Kerk, en der leerftukken

van de Religie t'erkennen, en ondertuflehen liever toevlucht te

neemen tot blootc uitleggingen, of conftitutien derPaufen, als

totdc Schriftuur.

ziet de Sn. Kranmer hield toen ter tijd by hemeen Schotsman, Alcxan-
tawntjche fa Alefle gcheeten . vermaard door zijn geleerdheid en godvruch-
Ondbeden, • , R.

1 1 1 J 1 \t 1 •

in't Leven ugheid. Kromwei bracht dezen man inde Vergadering, en ver-

vctn [(rem- zocht hem, te verklaaren wat hy van de Sakrementen gevoelde.
Wtr Alefle deed een lang vertoog , om te bewijzen, dat 'er maar twe

Sakrementen waren van godlijke inltclling , de Doop en 't H.
Avondmaal. Stokkefley , Biflchop van Londen , trachtte dit

vertoog te wederleggen , door een lange redenering, die wel be-

toonde, dat deze Prelaat deSchoolgeleerdheid en het gecftelijk

recht beter verftond , als het Evangelie. Den Aardtsbiflchop

vanjork, en andere Prelaaten van dezelve Party, hielpen hem
zo goed als zy konden.

Maar Kranmer bewees , in een fchoon en lang vertoogj dat deze

muggezifteryen van de School zonder nutheid waren , en van

geen gewicht moeiten wezen. Vervolgens fprak hy wijdluftig van

het gezagder Schriftuur, van het gebruik der Sakrementen, van

d'onzckerheid der Overlevering, en van de verdurvenheden wel-

ken de Monniken in de leere des Chriftendoms hadden doen krui-

pen. De Biflchop vanHereford onderfchraagde bet zeer krach-

tighjk. Hy zei tegen d'andere Prelaten : dat de wereld niet lan-

ger wilde zi|n de zot der Gecftelijken, welke tot daar toe ver-

valfchte of verzierde zaaken verkondigd hadden : dat allerwegen

de wereldlijke perfoonen de Bijbel lazen, niet alleenlijk in d'o-

verzettingen , maar in d'oorfpronkelijke taaien : dat men zich

derhalven zou bedriegen , zo men meende hen voortaan te rege-

ren gelijk voorheen, en daar toe te gebruiken de liften, die in

d'eeuwen van onweetendiieid een zo groot gevolg hadden gehad.

Weinig dagen daar na Jbracht men in hetHooger Huisver-
fchei-
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fcheidene artijkelen, opgefteld door den Koning zelve : en deze ar- i$$(

tijkeien veroorzaakten grootetwiftingen onder deGeeftelijkheid;

zijnde de twe AardtsbifTchoppen in "'t hoofd van hun partyen.

Kranmer, die een Hervorming begeerde, zag in zijn gevoelens,

Thomas Goodrich, BifTchop vanEly; Schaxton, Bifkhop van
SarumjLatimer, Biffchop van Wgrcefter; Fox , BifTchop van He-
reford; Hilfey, BifTchop vanRochcfter; en Barlow, BifTchop

vanS.David. In tegendeel Lee, AardtsbilTchop van Jork, hield

het met den Paus. Men had 'er alreedts blijken afgezien , toen

hy, met de geeftelijke vergadering van zijn Provincie, zoveel

moeite had om tebefluiten den Koning de tijtel van Opperhoofd

der Kerken van Engeland tegeeven. Hy had het ook zelfs federt

die tijd betuigd, zo menigmaal als hy 't had konnen doen zon-

derzich byden Koning in ongunft te helpen. Aldus hadden hy

en Stokkefley , BifTchop van Londen ; Tonfral, BifTchop van Dur-
ham; Gardiner , BifTchop van Winchefter; Longland , Bif-

fchop van Linkoln ; Scherborn, BifTchop van Chichefter; Nix, *

BifTchop vanNorwich; en Kite, Biflchop van Karlifle, zich al-

tijd gefield tegen de veranderingen, welken men wilde maaken

:

maar de Koning bemerkte wel, dat ze 't altemaal met den Paus

hieldenjGardiner alleen zich hier in dragende met een diepe en on-

doorgrondelijke veinzery. Scherborn, BifTchop van Cichefter,

deed ook afftand van zijn Bifdom , om redenen die ik niet en weet.

Hy behield zich alleenlijk 400 ponden Sterlings penfioens ge-

duurende zijn leven ; en zijn Bifdom wierd gegecven aan Rijkaard

Sampfon, Deken van Hendriks Kapel. Dit alles wierd bekrach-

tigd door het Parlement. Nix , BifTchop van Norwich, die Hen-
drik uitfteekend vertoornd had , door een heimelijken ^handel

welke hymet den Paus onderhield, wierd ineen gevangenisge-

fmeeten, daar men hem zeer lange tijd bewaarde , en eindelijk

verweezen tot de ftraffen en boeten , begreepen in de wet van
Prcemmire. Maar de Koning, betrachtende zijn hoogen ouder-

dom, enzijnde ten anderen voldaan met zijn onderdaan igheden,

herftelde hem in vryheid, en vergafhem zelfs zijn misdrijf. De-
ze Prelaat ftierf in den jaare 1535. hoewel Fuller achteloos ge-

noeg geweeft zy om te zeggen , dat hy de Vergadering der Gee-
ftelijkheid, daar wy tegenwoordig affpreeken , bywoonde. Een
bewijs daar af is, dat men vind ineen wet, gemaakt in het Par-

lement 3
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I53^ lemcnt, gehouden in dit jaar ,• dat her Bifdom vr.n Norwich ledig z,ijn-=

de, de Koning het gaf aan den Abt van S. Beneft; maar dat deze

Vorft voor zich behield alle de landcryen en leenen des Bifdoms,

en in vergelding eenige Prioorfchappen der Provincie van Norfolk

aan den Abt gaf; 't geen door het Parlement bekrachtigd wierd.

De zaaken der Religie hielden toen ter tijd bezig alle de raadplee-

gingen van de Vergadering der Geeftel ijkheid; welke, na langedi-

/fpuiten , overeenkwam wegens zekere artijkeien , waar van wy
een cxtra£r, zullen geeven.

Artijkeien „ Voor eerft wierd vaftgefteld: dat allédeBiffchoppen enPredi-

^ultef

l?

hect » kerslaft zouden hebben om het Volk aan te beveelen het geloofaan

ütiu't licht j>de H. Schriftuur, en aan de drie Symboluros, dat der Aportelen,

gegtcven. „ dat van Nicea, en dat van S. Athanafius :
' dat hen van gelijken be-

„volen zou worden, alle hun gedachten uitte leggen volgens deze

,i Schriftuur, en deze Symbolums; zich te dienen van de zelve uit-

„ drukkingen, die zy daar in zouden vinden; en te doemen alle de

„Ketteryen , die daar tegen ftreeden , en inzonderheid degeenen

„ welke door de vier eerfte algemeene Goncilien gedoemd waren.

„ Ten twedc wierd vaftgefteld , voor zo veel het Sakrement des

„Doops betrefte, dat men het Volk zou leeren : dat dit Sakrement

„ door Jefus Chriftus ingcfleld was,om aan ons te bezorgen vergeeving

„van onze zonden, zonderde welke geen eeuwig leven teverhoo-

„ pen was : dat niet alleenlijk de bejaarde perloonen , maar ook de

„ kinderen , konden en moeften gedoopt worden , om door dit mid-
,,del de vergeeving van hun erfzonde te verkrijgen, mitsgadersde

„gaaf vanden H. Geeft, die hen met de hoedanigheid van Kinde-

,, ren Godts bekleedde : dat niemand , die alreedts gedoopt was, her-

doopt moert worden: dat het geloof der Herdoopers en der Pela-

„giaanen in dit ftuk ketterlch. en verdoemelijk was: dat de bejaarde

„perfoonen , die begeerden gedoopt te zijn, berouw en leedwezen

3
$over hun zonden moeilen toonen . en een vaft geloofder artijkeien

„ van de Chriftelijke Religie daar by voegen.

„ Ten darde wierd vaft gerteld , ter zaake van de Biecht , dat men
„het Volk zou leeren, die aan te merken als een zaak ingeftelddoor

„Jefus Chriftus , en volkoroentlijk noodzaakelijk, omdezalïgheid

„Verlangen: dat men hen zou zeggen, dat ze beftond in drie daa-

gden, waar vand'eerfte behelfde het berouw; de twede de belijde-

„nis, verzeld meteen verandering van leven ; en de darde de wer-
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., ken van barmhertigheid , die waardige vruchten der bekeering : dat i$jia»

„ het berouw was een inwendige fchaamte en droefheid , over

„zonden begaan te hebben, die God vertoornden, en zijn gram-

„ fchap op den ièhuldige haalden : dat men daar by moeft voegen het

„vertrouwen op de godlijke goedheid en barmhertigheid, mitfga-

„ders de vrucht van dit geloof, dat 's te zeggen , de hoop dat God
„ den Boetvaardige alle zijn zonden zou vergeevan , hem voor recht-

vaardig houden
3 en hem in 't getal van zijn kinderen ontfangen,

j, niet ter oorzaak van eenige goede werken , of wel van eenige ver-

„dienftedie inhemware, maar alleenlijk om de verdiende van Jefus

„Chriftus lijden : dat men dit geloof kon verkrijgen, enverfterken,

„met de beloften desEuangeliums, en 't gebruik der Sakrementen,

„ zich toe te paffen : dat aldus de belijdenis aan een Priefter , als men
„ ze kon doen, noodzaakelijk was: dat d'abfolutie van Jefus Chri-

J3 ftus wasingefteld, om den Boetvaardige debelofce vanGodtsge-
j, nade toe te paffen: dat d'abfolutie gegeeven zijnde, uitde macht

„welke Jefus Chriftus in zijn Evangelie den Priefter vergund had,

„ men die voor goed moeft houden
3
even of God zelve ze gaf, ge-

lijk dq£aligmaaker betuigde: dat niemand het gebruik van d'Oor-

j, biecht moeft doemen ,• en dat men 'er in tegendeel toevlucht toe

„ moeft neemen , tot zijn vertroofting , en tot de ruft van zijn ge-

„wiffe: dat, hoewel God den Boetvaardige zijn zonden vergaf , al-

leenlijk om de voldoening van Jefus Chriftus, hy hem echter niet

„en ontfloeg van de vruchten der boete te draagen^ dat 's te zeg-

,, gen, te bidden j tevaften, aalmoeffen uittedeelenj dekwalijk-

„ verkreegene dingen wederge geeven , en d'cmgelijken te vergoe-

den; liefddaadig en barmhertig te zijn, en de godlijke wet te ge-

„ hoorzaamen : dat , als de Boetvaardige zich van deze plichten

„ kweet
} hy, volgens de Schriftuur, het eeuwig leven zou verkrij-

»> gen > en zelfs ook eenige vermindering van zijn lijden in dit leven
;

„ maar dat hy zonder dat niet zalig zou worden.
„Ten vierde wierd beflooten, noopende het Sakrementdes Al-

„taars, dat men het Volk zou leeren : dat onder de gedaante van

„ brood en wijn het ligchaamdesZaligmaakers, dat zelve ligchaam

„ tgeen hy van de Heilige Maagd had ontfangen, waarlijk, en in

„zijneigen zclfftandigheid, gegeeven wierd : en dat men het der-

„ halven niet ontfangen moeft als met d'uiterfte eerbiedigheid j heb-
bende een iegelijk alvoorens zich zelve beproefd, volgens dever-
5> maaning vanden ApoftelPaulus.

Yy Ten
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1536, J) Ten vijfde wierd vaftgefteld , dat men het Volk zou leeren : dat

,, men door de rechtvaardigmaaking verftaan moeft de vergeeving

der zonden, en deherftelling van de menfch in de liefde Godts,
'
dat 's te zeggen , een volmaakte wedergeboorte in Jefus Chriftus

:

5> dat, om tot deze volmaakte vernieuwing te geraaken, menheb-
" ben moeft berouw, geloof, liefde, in de daad zelve van dewe-
>> dergeboorte, en in haar gevolgen: dat de goede werken, die ter

55 zaligheid noodzaakelijk waren , niet alleenlijk beftonden ind'uit-

5)
wendige daaden, maar ookind'inwendige beweegingen, voort-

gebracht door de genade, en door den H. Geeft : datd'uitwerkin-

gen van deze beweegingen waren ; vrees en liefde voor God; ver-

" trouwen op zijn barmhertigheid ; een volkomen roeverlaat op zijn

'' byftand; geduld inde tegenfpoeden; haat? tegens de zonde, met
" het beüait en de wil van'er niet meer in te vallen ; en in een woord,

»> alle de gefteldheden en dedeugden, welke eenige betrekking tot

j, het Evangelie hadden.

d'A ndere artijkelen betreften den dien ft der Kerk.

En voor eerft , wat belangt de Beelden , men moeft het Volk
leeren: dat der zelver gebruik op de Schriftuur gegroncUvas: dat

" ze dienden om den geloovigen een goed voorbeeld te geeven, en

"hun aandacht op te wekken : dat het derhalven raadfaam was,dat men
»» ze in de Kerken behield. Niettemi n , om te beletten, dat het Volk
>? weder verviel in de bygeloovige dienft , tot de welke men geloofde

,, dat het zich voorheen had laten vervoeren, moeft men 't onder-

„ derrechtingen geeven , om de misbruiken ten dezen opzichte te

hervormen , en d'afgodery voor te komen. Men had dan laft om
hen te leeren , dat , als zy wierook voor de Beelden brandden , als

" zy'erde kniën voorboogen, als zy'er offeranden aan deeden,als
'* zy hen eerbiedigheid beweezen, zydeie dienft betrachten moe-
>> ften als een betrekkelijke dienft, die tot God, en niet tot het beeld,

>' ging-

a
, En belangende d'eer , welke men aan de Heiligen betoonde,

, de 'Zielzorgers hadden laft om aan het Volk te verklaaren : dat,

zonder te verhoopen dat men door het toedoen der Heiligen de din-

gen zou verkrijgen, welken God alleen kon geeven, men zich voor-
J '

ftellen moeft de Heiligen t'eeren, als Ichepfelen verheven in glo-

'*rie, hen in hun deugden na te wandelen, en te volgen het heerlijk

jj voorbeeld van veelen onder hen , die om de verdediging der waar-

» heid geftorven waren. Wat
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Wat betreft d'aanroeping der Heiligen, men moed het Volk I ^3 6t

aankondigen : dat het goed was hen te bidden , dat zy voor
'*
de geloovigen wilden bidden , ofwel met de geloovigen; maar dat

** men af moeft fnijden alle de misbruiken , die in deze wijze van

"aanroeping mochten komen te kruipen. Daarenboven, hoewel
»' men befloot, hun vierdagen altijd te houden, wierd'er niettemin

9) vaftgefteld, zo 'er deKoning eenigen variaffchafte, dat men deze

ordonnantie zougehoorzaamen.

>?
Noopende de Ceremoniën , men befloot, het Volk te leeren*

dat, ver vim ze te verwerpen, men ze behouden moeft , als goed

en p rijfelij

k

; vermits ze een verborgen zin in zich beflooteh , en
" de ziel opwekten om zich ten Hemel te verheffen : dat men
" deze gedachte moeft hebben van de Sieraaden desPriefters, welke

'» de luifterdesdienfts verheften : dat infgelijks 't gebruik vanWy-
?» water heilzaam was, ajs in de geheugen is herroepende de verbeei-

„dinge van de Doop, en van Jefus Chriftus bloed : dat men zich

ook dienen moeft van Gewijd Brood , 't geen het zinbeeld was

van devereeniging der Geloovigen in Jefüs Chriftus, en een ver-
' beelding van het Sakrement : dat , als men op Mariae-reiniging van
'* over alKaarfen aanbracht,zulks gefchiedde, om tebetekenen,dat Je-
>3 fus Chriftus een geeftelijk ligt is:dat op Affchenwoenfdag een A(ch-

>> kruis te haaien was , zich zelve vermaanen tot de boete, en aan

9> zich vertoonen de noodzaakelijkheid van op de dood te denken :

5, dat op Palmzondag Takken te draagen was , zucht betuigen om Je-

3J
fus Chriftus zodanig t'ontfangen als hy in Jerufalem trad ; dat op
Goede Vrydag voor het Kruis te knielen , en het zelve tekuffen

,

' was , de geheugenis vieren van Jefus Chriftus dood , en van zijn be-
*' graaving: dat men de Doopvonten kon wyen, zich dienen van d'ou-
s> de Duivelbefweeringen , en dezelve Zegeningen als voorheen be-

, , houden.

Eindelijk, belangende het Vagevuur, men befloot, het Volk

^
te leeren : dat het een goed werk , en een daad van liefde was,
voor d'overleedenen te bidden: dat dit gebruik van 't begin afin

de Kerk geweeft had: dat het derhalven Chriftelijke liefde was,
"voorde zielen te bidden , en te doen bidden; Miffen tot hun ver-
»» lofling te doen zingen; een byzondere dienft daartoe te verorde-
3> nen^en met dit inzicht aalmoeflen tegeeven:dat niettemin, dewijl de

3 , Schriftuur niet en meldde , noch de plaats daar deze zielen waren

,

Yy 2 noch
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ij 36. „noch Je pijnen welken zy leeden, men ze beveelen moeit aan de

„ barmhertigheid Godts , en verfcheidene misbruiken , onderden

„dekmantel van 't Vagevuur ingevoerd, affchaffen ; als de kracht

„ toegefchreeven aan de vergeevingen der Paufen , om 'er de zielen

„ uit te verlorfen ; de gewaande macht van zekere Miflen , gedaan

„op zekere plaatlèn, of voor zekere beelden ; en verfcheidene an-

„ dere diergelijke dingen.

Deze artijkelen aldus opgefteld , en door den Koning zelve op
verfcheidene plaatlen verbeterd , of verzacht zijnde , wierden

vervolgens getekend van Krom wel, vanden Aardtsbiiïchop Kran-'

mer, ,van zeventien Biifchoppen, van veertig Abten, ofPriooren,

en van vijftig Aardtsdiakenen , en Gedeputeerden van het Laager

Huis der Geeftelijkheid. Onder de laatften waren Polydorus Virgi-

z\et de By nus > en Petrus Vannius , gelijk men ziet uit het origineel van dit

toegingen ftuk, 't geen noch in wezen is.

Aan het eind JaO haaft als het getekend was , deed. de Geeftelijkheid. het den

IW
'* Koning ter 'hand ftellen , die 't bekrachtigde, en laftgaf, dat men

het zou drukken,en 'er een voorreden onder zijn naam aan maken. De

keien wor'*
voorreden behelfde : („) datHendrik.aand'eene kant betrachtende,

denuitiaft „dat zijn plicht hem voornaamelijk verbond , om het woord en de

fn 't Uch"|e- « geboden Godts te doen aanneemen en onderhouden, mitfgaders

jeeven. „ een gelukkige gelijkformigheid van leere door zijn gantfche Ko-
„ ningrijk te beveftigen ; en verneemende aan d'andere kant met

„droefheid, dat de verdeeldheid onder zijn Onderzaateningekroo-

,, pen was , ter oorzaak van hun verfcheidene gevoelens raakende het

„ geloof en de ceremoniën , hy zelve voor eerft gearbeidhad óm deze

„materien te verklaaren : dat hy daarnaaande GeeftelijkHeid laft

„ had gegeeven, om de zelven wel t'examineren : dat de Biffchoppen,

„ en d'andere Geefteiijken , een Uitlegging der gewichrigfte punten 1

„opgefteld hebbende, welke hem docht overeen te komen met het

„woord Godts , en gemaakt te zijn met een goed oordeel en ver-

,,nuft, hy geloofde, dat ze aan de Kerjv van Engeland hut wezen, en'

„'er d'eendracht eneenigbeid zoukonnenberftellen: dat hyderhal-

„ ven beval, dat men ze zou drukken 5 vermaanende zijn Volk om
„ze t'ontfangen j en biddende God , de zelve te willen verzeilen

, ;
met de lichten van zijn genade, op dat men ze leezen mocht met

„zo veel yvers tot de vrede end'eenigheid, als hy zelve gehad had

jjomze op te ftellen, en in 't licht tegeeven; dat, zo deze vruch-

ten
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j, ten van zijn yvereenige uitwerking hadden, zulks hem aanmoedi- l5&
„ gen zou tot nieuwe moeiten te neemen, om Godts eer voort te zet

-

„ ten , en het geluk en degeruflheid van den Staat te beveiligen.

Maar daar was een groote verlcheidenheid van oordeelen en ge-

voelens hier over. De geenen , die wenfchten , dat mende Kerk Verfcfceidiene

doch eens hervormen mocht, verheugden zich, dat de Koning 'er ovei_deae

aldus de weg toe nam; en zy geloofden, dat zijn verklaaring hen zaak -

andere veranderingen beloofde. Ten minften hadden zy het ver-

maak van hier door te zien : („) dat in 't toekomende de Schriftuur, en

„deSymbolums van d'eerfle Kerk, de regel en rechter der leèrezou-

„ den wezen : dat men niet meer fpreeken zou , noch van Overle-

„ vering, noch van Dekretaalen: dat de waarachtige grond van het

„ Chriftelijk geloof beveiligd. zijnde,de hairklooveryen der Schoollee-

„ raaren het niet meer van wederzijde onzeker zouden maaken : dat

,,de voorwaarden van het verbond, gemaakt tuffchen God en den

„ menlch, door de bemiddeling van Jefus Chrillus, eindelijk ver-

a, klaard waren : dat d'onmiddelijke dienll der Beelden afgefchaft was;

„en de regelrechte aanroeping der Heiligen veranderd in een enkel

,, gebed om voor de geloovigen te bidden : dat de wezendlijkheid

„ van 't Vagevuur door de Schriftuur twijfelachtig was verklaard.

Alle deze voordeden fcheenen hen van d'uiterlle aangelegenheid.

Maar hun vreugd was niet volmaakt, ter oorzaak dat men vafl ge-

field had denoodzaakelijkheid van d'Oorbiecht, en de iigchaame-

lijke tegenwoordigheid van Jefus Chrillus in het Sakrement; en dat

men noch een foort van eerbiedigheid voor de Beelden , en van aan-

roeping voor de Heiligen , behield. "Wat 'er afzy, zy geloofden,

een groot voordeel behaald te hebben; dewijl de materien van 't ge-

loof onderzocht konden worden , en dat eenigen der groflle mis-

bruiken hervormd waren. De verflagenheid was in tegendeel zeer

groot aan de zijde der aanhangers van d'oude Religie. Vier Sakre-

menten in het nieuw Reglement ftilfwijgende voorbygegaan , dat

beloofde genoegfaam, dat de kwalijkmeenende perlbonen 't gebruik

daar af verwaarloozen zouden. Ten anderen flond de vruchtoaarc

Koophandel van 't Vagevuur t'eenemaal te gaan leggen: en hoewel

men verklaard had , dat het goed was aalrnoeffen te geeven , om voor

d'overleedenen te doen bidden , moeften echter de mildheden des

volks in 't kort verminderen; dewijl men henin d'onzekerheidliet,

of de deerlijke vertellingen van de pijnen des Vagevuurs waarachtig

Yy 3 waren 2
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151(3* waren, en of de Miffen de kracht hadden van 'er de zielen te doen

uitgaan. In een woord , deze eenige omftandigheid , dat de mate-

rien van 't geloof in twijfel getrokken , en geëxamineerd konden

worden , bedroefde geweldig de verdedigers der misbruiken ; ver-

mits zy deze ftap aanmerkten , als een voorfpel van 't geen gefchieden

zou.

De Roomfchkatholijken der andere landen trokken echter eenig

voordeel uit de verliezen, welken hun Religie leed. Zy boezem-

den den volkeren in : dat het volkomentlijk noodzaakelijk was met
de Pvoomfche Stoel vereenigd te zijn: dat de geenen, dié zich daar

van ontbonden , zich van de Religie afzonderden, zelrs zonder 'er

in'teerft het voorneemen toe te hebben j getuige deKoning van En-
geland, die van te vooren betuigd had, dat hy de Katholijke Reli-

gie in haar geheel zou behouden , en die 'er echter groote verande-

ringen in maakte.

Eenigen der bezadigften onder hen beleeden ondertuflehen , dat

'er in deze artijkelen een fchoone vermenging van gemaatigdheid en

voorzichtigheid was. De Keizer zelve , en zijn wijfte Godtsge-

leerden, vonden de manier en het oogmerk zogoed, dat men, eeni-

ge jaaren na dat ze in 't licht gegeeven waren, het Interim voor den

dag zag komen, 't geen met deze artijkelen in verfcheidene zaaken

overeenkomft had. Een iegelijk weet , dat dit Interim aldus ge-

noemd wierd , om dat het een Reglement was , 't welk zo lang onder-

houden moeft worden, tot dat alle de zaaken in een algemeen Con-
cilie geëxamineerd , en uitgeweezen waren.

De ftrafften hekelden deze Uitlegging, merkende die'aan als een

vrucht van de ftaatkunde, van de believing , en van het belang, niet

als een werk gemaakt zonder mank te gaan, en in het voorneemen

van de waarheid te beveftigen, op een vrye manier, en eener Ver-

gadering van Godtsgeleerden waardig. Maar eenige anderen ant-

woordden: dat het zeer fwaarviel, eensflags tot de volmaaktheid te

geraaken : dat verfcheidene BiflTchoppen , en Theologanten , in 't

begin geen ordentelijke kennis van alle de materien hadden gehad j

en dat , zo zy zich in zekere ftukken overftaag hadden laaten ftee-

ken, zulks eer door onweetendheid , als door ftaatkunde» of door

fwakheid
, gefchied was : dat , volgens het voorbeeld van onzen

Zaligmaaker , die zijn Difcipelen niet als by trappen onderweezen

had , om hen niet te veel te belaaden ; en volgens dat der Apoftelen

.

welke,
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welke, verre van Mofês ceremoniën eensflags af re fchaffen, belie- 1536»

ving voordejooden hadden gehad, tot zo ver dat zyinhunTera-
pelgingen, en aldaar met hen offerden, om hen te winnen , deRe-
rormateurs in een oogenblik geen algemeene verandering hadden

moeten maaken : dat het in tegendeel raadfaam had geweeft, de Re-

formatie metdeGceftelijkheid aan te vangen, en haar onweetendheid

allengskens te verdrijven , op dat het volk vervolgens te beter on-

derweezen mocht worden : dat in deze gelegentheid onftuimiglijk

te werk te willen gaan , eri alle dingen met een flag te doen , het

middel geweeft zou hebben om dit groot voorneemenin 'tvoetzand

te helpen , en lieden afkeerig te maaken , welken men anderfins van

langfaamer hand kon winnen : eindelijk dat, de heimelijke handel

der Bedelmonniken het volk gereed gemaakt hebbende tot te mui-

ten , het geweeft zou hebben hen de wapenen in de hand geeven , de

zaaken al te ver voort teftuwen.

Een dag voor dat de Geeftelijkheid fcheidde , ftelde Fox , BhTchop

van Hereford , haar een Gefchrift ter hand, tegen de dagvaarding

des Konings op 't Concilie van Mantua. Waarlijk, Hendrik had^er

af geappelleerd van de Stoel van Romen aan een algemeen Concilie.

Niettemin, gelijk hy in een geeftelijke Vergadering, als die, weinig

rechts tegemoet zag, geloofde hy'tnoodzaakelijk, de redenen be-

kend te maaken, die hem beletteden d'uitfpraak van zijn zaak daar

aan te verblijven :'maar hy wilde alvoorens gaarne 't gevoelen der DeSeefte-

Geeftelijkheid hier over weeren. Haar antwoord benelfde dan in lijkhcia ven-

fubftantie: dat algemeene Concilien, wettiglijk vergaderd , onder tegcn het

het beleid van den H. Geeft, en op een vrye plaats, metde vereifch- Conc
^

[

idcit

te omftandigheden en voorwaarden , een treffelijke inftelling der door den

oude Vaders waren, om het geloofwel te beveftigen , om de kette-
p*us '

ryen uit terooyen , om de leneuringen te neeien, en om degant- yen.ame-
fche Kerk in een volmaakte eenigheid te houden j maar dat aan d'an- img,

dere kant algemeene Concilien , die niet en verzamelden, als om ^"- 62 «

den haat te verzaaden , om d'eerzucht te voldoen , en om de tijdelij-

ke belangen van eenige perfoonen te bevoorderen , niet als zeer ver-

durvene vruchten konden voortbrengen : datGregorius Nazianze-

nus deze waarheid wel gekend had , hy die geloofde, dat men trach-

ten moeftgeen vergaderingen van Bijjchoppen te maaken; en die zei,

dat hy z,e nooit een goede werking hadzjen voortbrengen; datd?y-

dele glorie daar heerfchte; dat het bedrog'er de raadflagen der wij-

nen
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15"! 6 z,en dempte; en dat , inflaats van de piekten der Kerk. teverdrij-,

ven, 7L,y die maar verargerden. Dat het derhalven aan de voorzich-

tigheid der Chriftene Vorften toeftond, alle dingen in 't werkte

ftellen om een zo groot ongeluk voor te komen; ofdatmen,ecr
men een Concilie vergaderde, onderzoeken moeft : I. wie be-

voegd was om het zelve te beroepen : 2. of'er goede redenen wa-
ren om het te doen : 3. welke perfbonen het, als Rechters, by

zouden wooncn: 4. op wat manier men 'er totd'ondervorfching

der zaaken zoirtreden : 5 . wat dingen 'er verhandeld zouden wor-

den. 'Wat het. eerfte punt belangt , de Geeftelijken van Enge-
land maakten hun verklaaring, dat zy niet en geloofden , dat de

*Paus , noch ecnig Vorft ter wereld , de macht had van een Con-
cilie te beroepen , zonder de toeftemming der andere Chriftene

Vorften , ten minften der fouveraine Vorften.

Dit antwoord wierd getekend van Mylord Kromwei, vanden
AardtsbifTchop van Kantelberg, van veertien Biffchoppen, van

veertig Abten , Prioors , of Klerken der provincie van Kantel-

berg. Maar de Boeken melden niet , of de Geeftelijkheid der pro-

vincie'van Jork deze zelve redenen, en d'artijkelen , daar wy
voorheen afgefproken hadden, tekende, 'k Geloof echter, dat

men 'er niet aan|twijfelen moet.

eerft z?jn
8 Hendrik in een zo gewichtige zaak de toeftemming zijner Gee-

Manifedcc- ftelijkheid verkreegen hebbende , gaf een lange en nijpende pro-

^onciiie van teftatie tegens het Concilie van Mantua in 't licht , en wees daar in

Mantaain't aan . ^ tiat <Je macht van deze algemeene Vergaderingen der

,, Kerk te beroepen den Paufen geenfins toekwam: dat d'oudc

„Keizers die hadden konnen pretenderen; maar dat federt hen

,^de Chriftene Vorften daar altemaaldeel aan hadden : dat daar-

enboven de BifTchop van Romen geenig gezag in Engeland

„ hebbende , niets hem de macht gaf van des zelfs volkeren tot

„ dit Concilie te beroepen : dat de plaats noch vry, noch bekwaam
„was: dat men ten anderen niets goedts zou doen in een Conci-

„ lie , daar de Paus in zou voorzitten ; dewijl het voornaamfte

„oogmerk van een diergelijke vergadering was , de macht der

„ Roomfche Opperprtefters tot haar oude paaien te brengen:

„dat, wat hem belangde, hy uit al zijn hert een vry Concilie be-

geerde; maar dat voor eerft dat van Mantua het niet kon we-

ezen; en dat het ten anderen was zijn tijd kwalijk neemen, de

„Kerk
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„Kerk te willen vergaderen als de geheele Chriffenheid in vuur en 1536/
3> vlam ftond, en dat twe machtige Monarchen, de Keizer en de Ko-
„ning van Vrankrijk, malkander den oorlog aandeeden. Hyvoegde
ly'erby: dat dePauszelvede^egefteldheid verkoozen had, opdat wei-

„ nige Prelaaten zich op dit Concilie konnende vervoegen, zijnpar-

„ty'er alvermogende zou wezen : dat echter deze loosheid weinig

„ werkings zou hebben; beginnende de wereld t'ontwaakeni konnen-

„ de een iegelijk de Schriftuur leezen ; en zijnde de volkeren niet

>, meer zo lichtgeloovig, noch 20 gemakkelijk om den tuin te lei -

„ den , als voorheen Hy betoonde vervolgens : dat zijn onderzaaten

„gantfcb geen zekerheid zouden vinden in op dit Concilie te gaan:

,, dat men zich geenfins verlaaten kon op depafpoorten der Paufen,

„ welke zo dikwils hun beloften en eeden gebroken hadden : dat, hoe-

„wel hy de Roomfche Stoel uitfleekend verplicht had , hy echter

„ geen ftaat moeit nmken op de vriendfehap van Klement , die

„hem op de fmaadelijkfte wijze deswereldts had gehandeld, en die

„federt drie volle jaaren niet af en liet van d'andereVorften te ver-

„ zoeken, hem aan te taften, of hem fchade toe te brengen : dathy

„ om deze inzichten op geen Concilie zou gaan , vergaderd door
„den Biflchop van Romen ; maar dat , zo de vrede inde geheele

„Chriftenheid herfteld was, hy met blijdlchap bewilligen zou, dat

„men een recht algemeen Concilie vergaderde: dat hy tot die tijd

„toe alle d'artijkelen desgeloofs in zijn Koningrijk zou behouden,
„en liever 't leven en de Krcon verliezen, als toeftaandat men een

„ der gronden van de Religie om ver wierp : dat hy in dit befluit pro-

„tefteerde tegen alle Concilie, gehouden re Mantua, of wel elders,

„door het gezag des Biffchops van Romen: dat hy 't voor geen wet-
„tig Concilie zou erkennen, en 'er noch de Decifien, noch de de-

„kreeten , af aanmerken.
In deze tijd verwekte Reinoud Polus , die van Koninglijken bloe-

de was , afdaalende van zijns Moeders zijde van den Hertog van Kla-
rence, Broeder van den Koning Eduard delV, en zijnde van zijns

Vaders zijde in de zelve graad aan Hendrik vermaagfehapt , zich

een algemeene achting , door zijn geleerdheid , en andere uitfteeken-

de hoedanigheden. De Koning had hem inden beginne verordend
tot d'eerfte waardigheden der Kerk van Engeland ; (lellende zich

voor, hem zo groot te maaken door verkreegeneweetenfehappen,
als hy '% alreedts was door zijn geboorte, welke een natuurlijke min-

Z z lijkheid
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*j3<5. lijkheid en edelmoedigheid even zeer onder fchraagden. Metdit in-

zicht gaf hy hemhetDekenfchap van Exeter, en verfcheidene an-

dere benericien, waar van d'inkomften moeften dienen, om hem in

de vreemde tanden t'onderhouden. Polus wierd na Parijs gezonden,

daar hy eenige jaaren verbleef, en daar hy zich ook zijn ongenade

op den hals begon te haaien : want Hendrik hem gebeden hebbende,

hem te helpen , om d'uitfpraaken der Academiën van Vrankrijk, raa-

kende de nietigheid van zijn huwelijk , te verkrijgen , ontfchuldig-

de hy 'er zich af, zonder zich echter opentlijk tegens den Koning te

verklaaren. Hier na trok hy weer over de Zee ; en , gelijk hy zelve

fchrijft, hy was in de Vergadering der Geeftelijkheid , toen men den

Koning de hoedanigheid van Opperhoofd der Kerk opdroeg. En
buiten twijtelftemde hydaarintoe metd'andereGeeftelijken ; dewijl

hy , zitting hebbende in de Vergadering ter oorzaak van zijn De-

kenfchap, het zelve noch verlcheidene jaaren behield. Van Lon-
den vervoegde hy zich te Padua j daar hy de kennis en de vriendfchap

verkreeg van eenige perfoonen vaneen hooge achting, welke zich

bey verden tot het leezen der oude Latijnfche Auteurs, en totdeftu-

._ die der Welfpreekendheid. 't Waren Contareno, Bembo , Caraffe

,

Rcinoud Po- , .

~
f . ,. . jii i

lus door- Sadoletti , en verlcheidene anderen , die naderhand zeer vermaard

tau^lesKo'- w ierden - Alle deze groote Mannen lieten Polus echter 't voordeel

ningsNecf. van de Welfpreekendheid ; en hy is vooreen derdoorluchtigfte O-
rateurs van zijn eeuw gehouden geworden.

Hendrik herriep hem verfcheidene maaien by zijn perfbon, wil-

lende zich in zijn zaaken van hem dienen ; maar Polus fchoor het lan-

ge tijd van zijn hals : doch eindelijk ziende , dat zijn uitvluchten

nietgelden mochten, ontbood hy aan de Koning, dat hy niet goed

keurde 't geen in Engeland gedaan was , 'tzy in de zaak der echt-

fcheiding, 'tzy in die der vredebreuk met Romen. De Koning wen-
fchende teweeten, wat redenen zijn Neef had om deze twe zaaken

te doemen , ftuurde hem een Boek , gelchreeven door Sampfon , tot

de verdediging vand'eene en d'andere. Hierop maakte Polus zijn

Boek vanóeGeefteli/ke Eenifrheid; en hebbende het aan de Koning
Li'tLtar gezonden, deed hy het weinig tijdts daar nadrukken. In dit Boek
'f? 6 wraakte hy Hendriks beleid

; perftehemom zich weer onder de ge-

Bock, daar hy hoorzaamheid van de Room fche Stoel te dellen; en kon het niet doen

,

ze"rk°S zon£kr 'er krachtige en beleedigende uitdrukkingen toe te gebruiken.

in handde Na de maat dat hy dePaufelijke macht verhefte, maakte hy hetfou-

verain
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vcrain gezag der Koningen verfroaadelijk : en niet vernoegd met 1536
Hendrik by Nabuchodonofbr vergeleeken te hebben , befwoer hy den

Keizer , zijn wapenen liever tegens dezen Vorft , als tegens den Turk,

te wenden. Dit Boek wierd meer geacht ter oorzaak van zijn Au-
teur, enomde welfpreekendheid en punten van de geeft die daar in

uitblonken, alsom een juifte en bondige redenering. Wyders
}
d'on-

eerbiedige manier, op de welke hy 'er zijn Vorft in handelde, betoon-

de genoeglaam , dat de lucht van Italien hem veranderd , en zijn

verblijf te Padua die grootmoedigheid, welke hem ingeboren was,

verduifterd had. 'k Spreek hier niet van de fchertfèryen , daar hy
Sampfön mee narde, terwijl hy hem wederley. De Koning ontbood
hem, dat hy te Londen zou komen, om hem verlichting te geeven

over eenige plaatfen van dit Boek : maar ziende , dat de loosheid

niets teweeg zou brengen, nam hy toevlucht tot de ftrafheid, en

ontblootte hem van alle zijn waardigheden, waar af het verlies hem
echter zo veel te minder fmertte, dewijl de Keizer en de Paus zorg Hendrik ont-

droegen om het te vergoeden. Naderhand gaf men hem een Kardi- ^\i5™n

naalshoed , in een tijd dat hy noch maar Diaken was. Eenigen hebben waardighe-

geloofd , dat de voornaamfte oorzaak van zijn kanting tegens Hen-
drik een heimelijke zucht was , welke hy voor de Princes Maria had.

Zo haaft als zijn Boek in 't licht was gekomen , belafhe de Koning
zijn Geeftelijken, het te wederleggen. Terftond fchreevenStoke-

fley enTonftal aanPolus een lange en geleerde Brief, tot verdedi- ^£^-5^
ging van 't geen in Engeland gedaan was. Gardiner gaf zijn Boek Traktaaten

van de Waare Gehoorzaamheid in 't licht ; en Bonner , een man dien verS^ne*
de begeerte om zich te bevoorderen een uitfteekenden y ver inboe-

zemde om Hendriks belangen te handhaaven, maakte 'er een voor-

reden aan. De Koning ondertuftchen, die voor Polus iets ftrafïers

als dit alles bereidde , had niet zo haaft gezien , dat men hem niet Zou
konnen veroordeelen dan wegens halfterrigheid en afwezen, of hy
ontlaftte zijn gramfchap op dezen vyand

Laat ons dit byzonder onderwerp verlaaten, om van een algemee-

ncr en gewichtiger zaak tefpreeken, 't Parlement had een vonnis

gegeeven tot de vernietiging der Kloofters; maar ik zou niet precijs

konnen zeggen, op wat tijd het in 't werk gefteld wierd. 'k Heb al-

leenlijk gezien het origineel van decommiffie en d'inftruclien, die

de geenen hadden , welken men noemde om de Kloofters van de Stad

en de gebuurfebapvan Briftol te bezoeken, d'Anderen waren even

Z z 2 eens.
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1536. eens. Degeenen, daar ik afPpreek, waren gedateerd den 18 April;

dat 's te zeggen, dat ze vervaardigd waren na het einden der zittin-

gen van het Parlement. Zybehelfden , dat de Bezoekers hun be-

richt zouden doen binnen d'Oótava van St. Michiel. Maar ik maak
my vroed, dat de dood der Koningin verwarring en onzekerheid in

de zaaken veroorzaakt hebbende , de Bezoekers den uitflag van de

houding des nieuwen Parlements verwachten wilden , eer zy zich

wikkelden in een onderneeming , die hen dreigde met de haat van

veele lieden, 't Is deze gedachte , welke my het verhaal van deze zaak

tot hier toe heeft doen uitftellen : en zie: hier terftond een extract van

hunlnftru&ien , die men wijdloopiger in onze Verzameling zal vin-

den.

N°. 63. d'Auditeurs van het Hof der Vermeerderingen wierden hier mee
inftraaten belaaden. Drie of vier van hen hadden laft, om hun inftruótien in

tiging d« ieder byzonder bezoek uitte voeren: eneen Auditeur, ofeenOnt-
Kioofters.

fanger , by zich hebbende een d^r Secretariflen van het eerfte bezoek

der Kloofters , moeft in ieder Provincie vergaderen drie wijze en

deftige perlbonen , genoemd door den Koning, en ieder Kloofter in

hun tegenwoordigheid aankondigen 't vonnis van haar vernietiging,

na 'er den Geeftclijken hun commiffie afgetoond te h ebben. Vervol-

gens moeften deze commiflïen den Overfte , of den voornaamften

Officier van 't Kloofter , met eed verbinden , om te belooven , dat

hy de rechte ftant van het Huis zou verklaaren , dat by metten eer-

ften voor het Hofder Vermeerderingen zou verfchijnen, en dat hy
onderruflehen niet en zou raaken aan eenig ding 't geen 'er aan be-

hoorde. Dit gedaan zijnde , moeft men onderzoeken ; hoe veel

Monniken in ieder Kloofter waren; hoe zy 'er leefden ; hoe veel van

hen Priefters waren, hoe veel 'er waren , welke wenfehten in andere

Broederfchappen geplaatft te worden; en hoe veel die difpenl3tie ver-

zochten , om weer inde wereld te keeren. Zy hadden ook laft om
het zilverwerk en de timmeragie te waardeeren ; een lijft te maaken
van de dienaars , welken de Geeftelijken onderhielden ; 't zegel en

de papieren van ieder Huis te neemen ; die in een zekere plaats op te

fluiten; een inventaris te maaken van alle de meubelen en het vatwerk,

welke ieder Kloofter toebehoord hadden, voor den eerften dag van

Maert dezes jaars ; de fchulden van hetlHuis op tefchrijven ; alle

de dingen, die zy daar zouden vinden, te doen waardeeren , en ze

te geeven in de bewaaring derOverften , tot nader order , uitgezon-

dert



In ENGELAND. III. Boek. j6f
den het zegel , de juweelen, en 't zilverwerk ; den Overften te ver- 1536,

bieden , aan d'inkomften hunner Huizen te raaken , dan voor zo
veel als noodzaakelijk zou zijn tot het onderhoud van hun perloo-

nen. Deze CommiffarilTen moeften ook noch vcrneemen, wat con-

tracten de Geeftelijken federt een jaar gemaakt hadden, te rekenen

van den 4.. February af. Eindelyk, zy hadden laft , om de Monni-
ken

, die het Kloofterleven niet vcrlaaten wilden
3
aan de groote

Kloofters van de gebuurfchap te beveelen j de geenen , die weer in

de wereld wilden keercn , aan den (a) Aardtsbiffchop van Kantel- (a) Hier

berg, of aan de Kancelier, te ftuuren, om hen te geeven daar ze de deor ^'et

reis mee konden doen, nadat de plaatfên ver van malkander gelegen "y^^i
waren. Daarenboven , ieder Overfte had order , om zich te vervoe- n»ch geen

gen in het Hot der Vermeerderingen , 't geen hem een penfioen voor Kcegerent

zij n leven zou toeleggen

.

£^ 1S%
Gelijk het bericht dezer CommiflarifTen onder de Regering van hy't-ms&af

Maria uit de Gemeene Boeken weggenomen wierd , weeten wy bydedif

niet, op wat wijze zy zich van hun commifïie kweeten. Maar de Penfatteno™

Schrijvers, welke dicht aan die tijd geleefd hebben , vertoonen ons u ve)°iaJen.
hun beleid op een zeer haatelijke manier, en zeggen, dat men tien

duizend perzoonen noodzaakte in armoede de kofttegaan zoeken,
hebbende ieder Monnik niet meer gekreegen als acht rijksdaalders,

en een kleed, d'inkomften dezer Kloofters bedroegen in 't geheel

3^800 guldens, of daar ontrent. Hun meubelen, zilverwerk, ju-

weelen , en andere draagbaare goederen , wierden op ruim een mil-

lioen gefchar. Eindelijk, men zei toen iets, 't geen mogelijk niet

-zonder grond was , te weeten > dat de CommiffarhTen al zo veel zorgs

droegen om zich te verrijken , als om desKonings koffers te vullen.

Men brak de meeften: der Kloofters en Kerken af: men verkocht de
materiaalen, het lood, en de klokken ', 't geen groote klachten moeft
verwekken

, en een uitfteekend misnoegen veroorzaaken.

De Monniken der veroordeelde Kloofters feilden ook niet de ver- Algemeen
nietiging, welke men riedaan had, voor onrechtvaardig en heilig- m>s»oege»>

f L j' • t • ii 1 veroorzaakt
Icnendig uit te krijten. Zy gingen over al zeggen, dat men aie zelve door de ver»

rijkdommen, welken de Geloovigen van verfcheidene eeuwen inde nietisin Ê-

beweegingen van hun godvruchtigheid aan God en de Heiligen had-
den gewyd, genomen, en tot onheilige gebruiken aangewend bad.

Zy voegden 'er by , dat de Koning in 't eerft byzondere perfoonen
van eenige Kloofters, welke mifdaadig waren gevonden, aangetaft

Zz
3 heb-
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i5$6* bende , zich van dezen dekmantel diende, om de Kloofters zelven te

verdelgen ; 't geen , zeiden zy , een beleid was , daar men geen voor-

beeld af had. d'Adel , welke rekende , dat haar Voorouders deze

Broederfchappen gefticht , of verrijkt hadden , en die 'er een eerlijke

vertrekplaats voorde kaale Edellieden , en voor de kinderen der al te

fwaare huisgezinnen, in vond, klaagde geweldig over het ongelijk,

't geen deze vernietiging haar deed. En wat het volk belangt , het

morde over dat men haar zulke goede herbergen benomen had ; want
de reizigers en vreemdelingen waren gemeenlijk welkom aan de ta-

fel der Abten, d'Armen infgelijks , welke dik wils leefden van de

dingen, die de Monniken aan hen uitdeelden, konden zodanig een ver-

lies niet met een geruft gemoed verdraagen. Eindelijk, de domme
godvruchtigen beeldden zich in, dat de zielen hunner vrienden in 't

toekomende gedwongen zouden zijn in't Vagevuur te blijven, zo

'er geen liefddaadige lieden gevonden wierden, die Priefters onder-

hielden , om alle dagen Miflen voor hen te doen leezen.

Mentrachc Om dit morren te doen ophouden, gat men verfcheidcneTrak-

jllïki?

1"11 " taa,en in5t ücht, in de welken men alle de mifdaaden en guiteryen

der Monniken ten toonftelde. Maar dit middel bracht geen groote

werking voort : want , zei het volk , zo deze dingen waar zijn ,

waarom worden dan d'Auteurs 'er af niet ftrengelijk geftrart ?

waarom wil men niet liever de Kloofters hervormen? waarom moe-
ten de geheele Broederfchappen , en de nakomelingen zelfs, om de

mifdaaden van eenige byzondere perfbonen lijden ? Ten anderen ont-

kende men , dat de meeften dezer euveldaaden waarachtig waren : en

in een woord, dezeive lieden, die kort te voorenden Monniken en

Abten hun rijkdommen en ruft benijdden , beklaagden hen nu wel

haaft , en laakten de geenen , die hen aldus handelden

.

Kromwei vond het middel om een gedeelte der misnoegden te doen

fwijgen. Door zijn raad verkocht de Koning aan d'Edellieden van

ieder Provincie de landeryen der Kloofters , welke daar vernietigd

waren geworden , en gaf hen die tot een zeer laage prijs ; onder voor-

waarde , dat ze de gaftvryheid zouden onderhouden , gelijk de Mon-
niken gedaan hadden. Dit beleid bracht een dubbelde werking voort:

het voldeed den Adel ; welke , ziende haar belangen famengevloch-

ten met de rechten van de Kroon, zich ook gehouden vond de wet-

ten, gemaakt tegens de Monniken, goed te keuren en te verdedi-

gen. Ter zelve tijd lieten de gemeene lieden, die de vernietiging

byna
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byna niet gedoemd en hadden , als ter oorzaak dat zy 'er goede maai- *53ö »

tijden, de heilige dagen, en goede herbergen op hun reizen by ver-

loeren , af van te morren , als zy wiften , onder wat voorwaarden

deze landeryen vervreemd waren. Want gelijk hun gulzigheid de

voornaamtre oorzaak van hun misnoegen was, trooftten zy zich , zo

haaff als ze ?agen , dat den Adel op groote geldboeten gehouden was

den vreemdelingen de tafel te geeven , en dat zy 't ook waarlijk deed.

Nu moeit men noch de lieden voldoen, die zich met geen vodde-

ryen lieten paay en. Omhier toetegeraaken , gaf de Koning, aan

wien het Parlement de macht gelaaten had van de Kloofters, welken

hy 't raadfaam zou oordeelen , te behouden , vijf Abdyen weder, ten Ziet om,e

eeuwigduurende aalmoes. Onder deze was d'Abdy Onzer Vrouw KerZjCi

^
u
\

van Betlesden, van d'OrderderBernardynen, en van de Provincie j^]^'
van Bedford. Daar na beveftigde hy zes-en-twintig andere Kloo-

fters, tien van Mans- , en zeftien van Vrouwsperfoonen. d'Opene

brieven, welken hy tot hun herftelling gaf, zijn altemaal in de Rol-

len , hoewel 'er geen Hiftoriefchrijver af gefproken heeft, 't Staat te

gelooven, dat deGeeftelijken van deze Kloofters regelmaatiger leef-

den als d'anderen; en mogelijk was 'tom deze reden, dat men hen

niet vernietigde , of liever dat hun vernietiging uitgefteld wierd :

want zy wierden eindelijk omvangen rn d'aigemeene verdelging des

jaars 1539. Mogelijk ook dateenige gefchenken, gedaan aan Krom-
wel, of aan de Bezoekers, hen voordie tocht behielden: want ge-

lijk de buit zeer aanmerkelijk was, arbeidde men met alle macht, om
denMiniftersde handen te vullen. Wat 'er af wezen mag, de her-

ftelde Monniken waren gehouden de tienden en d'annaten aan de

Koning te betaalen , als aan het Opperhoofd der Engelfche Kerk

;

enzy beloofden , zich aan zijn bevelen en orders t'onderwerpen.

Maai" alle deze voorzorgen Delerreden niet, dat men de vernietiging 'tvolkechter

der Kloofters doemde, 't Volk was 'er in 't algemeen kwalijk over "^2$*™*

voldaan j en by deze misnoegdheid voegde zich noch een andere,

veroorzaakt door d'afkondigingvand'artijkelendesgeloofs, daarwy
alreedts at gefproken hebben. De Geeftelijken , die 't noch met

het Roomfche Hot hielden , ende gelegentheden verfpieddenom'er

'tgezag af teherftellen, feilden niet dit vuur aan te blaazen. 't Was
500 jaaren geleeden , dat men de macht, toegefchreeven aan de Pau-

fen, van de Koningen af te zetten , als een geloofsartikel aanmerkte.

Zy wierd hen opgedraagen in het zelve Concilie, 't geen de Trans-

fub-
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1^6. fubftantiatie vaftgefteld heeft; en daarzijnin Duitfchland, inltalien,

in Vrarkrijk, enin Engeland, voorbeelden geweeft: van onttroonde

Vorfren, en op vreemdelingen overgedraagene Koningrijken. Deze
nieuwe macht had zich waarlijk alfedert d'achtfte eeuw doen gevoe-

len, door twe vermaarde afzettingen. In VYankrijk wierd de Ko-
ning Chilperik van den Troon geftooten , en Pepijn in zijn plaats

gefteld. In Italien ftonden verfcheidene Staatcn op tegens de Keizers

van'tOoften, hun Vorften. De Paufen hadden groot deel aan deze

twe omkeringen \ hoewel men ?eggen kon , dat zy ze eer goedkeur-

den en bekrachtigden, als dat zy ze deeden ontftaan. Maar federt

Gregoriusde VII. hebben allede BhTchoppen van Romen gepreten-

deerd, macht te hebben om.de Vorften af te zetten , d'Onderzaa-

ten t'ontflann van hun eed van getrouwheid , en de ledige Troo-
nen te vergeeven. Zo eenige Keizers en Koningen tegens een

zo tirannifche aanmaatiging hebben willen opftaan, zy hebben zich

daar door gedompeld in geftadige beroerten en gevaaren: in plaats

dat de geenen , welke vrywilliglijk den hals onder het jok hebben
geboogen , zich gezien hebben in een volkomene vryheid van on-
rechtvaardiglijk te heerfchen, en hun onderzaaten t'onderdrukken,

in defchaduw van de befcherming der Paufen ; invoegen dat zy in

alle andere zaaken door het Roomlcbe Hot onderfchraagd zijnde,

zich tot deze aanmaatiging gewent hebben. Behalven dat de Bedel-

monniken, die meefters der confeientien waren , en die hun Gene-

raalen te Romen hadden, d'onderzaaten vaneen Vorft, nad'orders

die zy'er toe kreegen , konden doen opftaan , of hen in de plicht en de

getrouwheid houden.

Volgens deze regelen geloofden de Monniken van Engeland
, ge-

noegfaam bevoegd te zijn om het volk de wapenen te doen opvatten.

Hun eigen belang vereilchte het ; hun y ver tot d'oude Religie perfte

hen daar toe aan ; en 't gezag des Paus riep 'er hen zo krachtiglijk toe,

als 't 'er ooit hun voorzaaten toe geroepen had, waar van eenigen

om diergelijke onderneemingen gecanonileerd waren. In der daad , de

Paus had Hendrik in de maand Auguftus des voorgaanden jaars op

het Concilie van Mantua gedagvaard , om aldaar t'antwoorden op de

dingen, welken men hemtelaft lei; dat hyKatharina verjaagd, en

een andere Vrouw genomen ; verfcheidene weiten tegens de Kerk

gemaakt ; en den BuTchop van Rochefter , en andere perloonen, wel-

ke weigerden zich daaraan t'onderwerpen, ter dood gebracht had.

En
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En het vonnis bebelfdc ; dat, zo Hendrik alle deze mifdrijven l5lb.

niet en vergoedde, of dat hy niet verfcheen binnen de negentig

dagen die men hem gaf, de Paus hem met al zijn aanhangers in

den ban deed; hem afzettede van zijn Koningrijk; zijn onder-

zaaten verbood , hem te gehoorzaamen , en den vreemdelingen,
handel of ommegang met hem te houden"; alle zijn traktaaten met
d'andere Vorften vernietigde ; den Geeftelijken zijner Staaten

beval , daar uit te trekken ; en zijn Adel , de wapenen tegens hem
op te vatten.

Deze blikfemen van'tVatikaan, die veel van hun kracht ver-

looren hadden , dewijl ze eertijdts fchrikkelijke opftanden ver-

oorzaakt zouden hebben, verwekten eenigeftormen, welker ge-
weld echter niet overmaarig groot was. "'t Volk hield zich vry

ftil geduurende den oogft: maar de Koning, die zich ingebeeld

had, hen dienft te doen, met de meeften der heilige dagen van

dit faifoen aftefnijden, om d'inzameling te verlichten, beproef-

de teenemaal het tegendeel. De geeften wierden noch meer ver-

bitterd op het gezicht van een nieuw Kerkelijk Reglement, 'tgeen

door den Vicegerent , uit den naam des Konings, afgekondigd
wierd > en d'eerfte acte van zuivere en blooteopperhoofdigheid

geweeft is, welke de-ze Vorft ooit gemaakt heeft: want tot daar

toe hadhy altijd gezamentlijk met de Geeftelijkheid van zijn ge- Nieuw Re-

heel Koningrijk gehandeld.
3
t Staat te gelooven, dat dit Re-

fJjJJJ;™

41"

glement opgefteld wierd door den AardtsbifTchop Kranmer. Men noopendc

kan hetzien in onze Verzameling, zodanig als ik hetuitdcBoe- JefReliSc
ken getrokken heb : ondertuffchen zal ik'er hier het extracl af in- to.64,

lijven,

U 1. Door ditReglement wierd aan ieder Geeftelijke, zorg draa-

ft gende voor de zielen , belaft , alle Zondagen , geduurende drie

„maanden, te .rekenen van den dag van des zelfs afkondiging, en
,, vervolgens twe maaien in 't vierdeo'eeljaars , voor het Volk te

,, prediken , dat het gezag des Paus onwettiglijk aangematigd was,

,, hebbende geen grond in de Wet Godts ; en dat men het der-

„nalven in Engeland met recht gedempt had : dat daarentegen
„.hetGodlijk rechrde macht des»Konings algemeenlijk over alle

„deperfooncn,. die in zijn Staaten leefden, vaftftelde De Gee-
stelijken, den welken menbelaftte deze dingen aan het Volk te

» verkondigen,, .wierden ook aangemaand , alle hun ..vlijt aan te

Aaa wen-
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in 6*- „wenden, omhet gezag der Paufen te verdelgen, en dat des Ko«
„nings te beveiligen.

„ x. Zy hadden laft, om d'artijkelen der Religie ,federt weinig

„tijdts door de Vergadering der Geeftelijkheid opgefteldenin't

„licht geeeeven, aan het Volk uitte leggen ; en hen aan te wij-

den, welke 't geloof, en welke maar den uiterlijken dienft en de

„tucht betreften

„ 3. Menbcvalhen, het Mandement, door het welk verfchei-

dene heilige dagen , en inzonderheid de geenen die in d'oogft-

tijd voorvielen , afgefneeden waren , den Volke voor te leezen.

4. Men vermaande hen, de Reliquien , en de Beelden, uit

„bygeloof of belang, niet meer te verheffen ; 't Voik niet meer
„aan te porren , om bedevaarten te doen, even ofde zegeningen

„en voorfpoeden ter (chikking van den Heilig, of van het Beeld,

„(tonden. In plaats van dat belaftte men hen, het Volk op te

„wekken tot de geboden Godts t'ondcrhouden ; liefddaadighe-

„den tcplcegen ; en tegelooven , dat men God beter diende,

„metin huis te blij ven , en met zorg voor zijn huisgezin te draa-

„gen, als met bedevaarten te doen ; dat het geld, 't geen men
„in deze reizen van godvruchtigheid verfpilde, veel beter befteed

„ zou zijn , indien men 't den armen gaf.

„ 5. Zy moeften ook het Volk aanmaanen, om de Kinderen

,/tVaderOns, 'tGeloof, en de tien Geboden, in 't Engelfch

„te doen leeren; alle deze zaaken by trappen uit te leggen, tot

,,dat hun Toehoorders die ter dee^ kenden ; en een zeer groote

„zorgtedraagen, dat alle de Kinderen van hun Parochien in ee-

„nig ambacht, of in eenig beroep, opgetrokken wierden.

„ 6. Men bclaftte hen , acht tegeeven dat de Sakramentenwel

„bediend, en de gceftelijke dienften met eerbiedigheid verric ït

„ wierden ; hun Parochien niette verlaatcn, zonderde zorg 'er

„af te vertrouwen aan geleerde en vlytige Vi trillen , die be-

„kwaam waren omhet Volk wel t'onderwijzen, die ook betoon-*

„den datdePriefters zich minder verbonden aan hun belangen,

, als aan de zorg der zielen, en aan de gloi ie Godts.

7. Men verbood hen , in de wijn- en bierherbergen te gaan

,

zonder een dringende noodzaakelijkheid ; gelijk ook na de maal-

„tijd zich al te lang met ipcelen b zigte houden: en men beval

„hen, zich tebeyveren tot de betrachting der Schriftuur, of tot

„andere

3>
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„andere eerlijke oeffeningen, en tegedenken, dat hun profefïl e hen *53&

„ riep tot beter te leeven als d'andere Chriftenen , en zo veel voorbeel -

„ den van heiligheid en zuiverheid des levens te zijn.

„ 8. Gelijk de goederen van de Kerk de goederen der armen zijn,

„ verordende men door dit Mandement , dat ieder Geeftelijke , die

„200 guldens, ofmeer, ter jaar had , 't veertigfte gedeelte den ar-

„men zougeeven, zo lang als hy zich niet in zijn beneficie onthield.

ij 9. Ook was 'er vaftgefteld , dat alle de Geeftelijken , die io©o

„ guldens inkomfts hadden ,. in Kerkelijke goederen , ieder een Jon-

„ gen in een School , of op een Academie, zouden onderhouden , om
t, vervolgens de Parochie te dienen , enden Priefter in de prediking

„ en d'andere dienften te verlichten : en dit moeft plaats hebben na

„proportie van elke 1000 guldens inkomfts, welken ieder Geefte-

„ lijke had.

„ 10. De Koning beval ook noch, dat, als het huis van de Priefter,

„ of de Vikaris, bouwvallig wierd , zy een vijfde van hun profijten

„ zouden geeven , om het te verhelpen , tot dat de verhelpingen vol-

„eindigd waren ; en dat zy vervolgens verbonden zouden zijn hun

„ huizen ineen goede ftaat t'onderhouden. En deftraf derovertre-

„ders van dit Mandement zou wezen een fufpenfie van officie en be-

„ neficie.

Maar deze Ordonnantie wierd van de Geeftelij ken , welke in d 'on-

geregeldheid leefden , en van de Wereldlijken , die zich van d'oude

Religie niet afwijderen wilden , even kwalijk ontfangen. In der

daad , de zelve gevoelens , die den Lollarden zo dier geftaan hadden

,

wierden nu door denKoning zelve bekrachtigd; die gevoelens, zeg
ik, noopende d'onnutheid der Bedevaarten , de fuperftitiedes Beel-

dendienfts , d'onrechtvaardigheid van d'aanroeping der Heiligen , en
de noodzaakelijkheid van het Volk de Religie in haar Moedertaal te

leeren. Hier uit beflooten de Geeftelijken, dat de Koning d'oude
Leere verliet , hoewel hy het tegendeel beloofd had. Ten anderen
vonden zy de gewoonte, welke Hendrik nam, van zulke gewichti-

ge Mandementen te geeven, zonderde Vergadering der Geeftelijk-

heid daar in te kennen, zeer vreemd. Dit.alies deed hengelooven,
dat zy in 't toekomende flaaven van de Vicegerent zouden wezen.
Daarenboven verlooren zy de groote voordeelen , welken d'ingeno-

menheid des volks tot het bezoeken der Rcliquien en Beelden hen
toegebracht had. En daarentegen vermeerderden hunonkoften:

Aaa 2 men
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l 5ï b - men vorderde van hen een vijfde deel hunner inkomflen voor de

reparatien der Pnefterhuizen ; ten' minden een tiende voorliet on-

derhoud van een Jongen op d' Academie, of in de School ; en een

vdertiglte voor d'armen. Deze eiffchen fcheenen hen zo veel on-

draagelijke afperfingen , door de welken men hen bedierf; terwijl

men hun moeijelijkheden verdubbelde , en dat men hen verplichten

wilde een ftreng leven te leiden. De Wereldlijke Geefteüjkheid

borft byna van fpijtj en befloot, zich by de Reguliere te voegen,

om de volkeren tot den afval te brengen.

De rijke Abten onderfchraagden heimelijk dit voorneemen. Men
had hen wel niet aangetaftj maar de wegwas gebaand, om hen te

bederven: behalven dat hun Abdyen grimmelden van Monniken,
gekomen uit de vernietigde Kloofters. De Koning, die hen {paar-

de, deed aan hen Ichrijven ; dat hy geenfins en dacht om d'overige

Kloofters te vernietigen , gelijk een valfch gerucht hen zulks had

konnendoengelooven; dat hy hen vermaande, geen geloof'er aan te

flaan, en zich alleenlijk te benaarftigen tot God te dienen, volgens

hun Regels , hun Koning gehoorzaam te zijn, en de gaftvryheid

t'onderhouden, zonder den inkomft hunner Abdyen te verkwiften.

Maar dit was een flechte trooft voor hen : des Konings briefvergroot-

te hun vrees meer , als zy ze verdreef ; en zo veel oorzaaken van mis-

noegdheid te famen komende , moet men zich niet verwonderen

,

dat de volkeren zich tot den opftand lieten brengen.

D'Eerfte wederfpannigheid was die van d'inwoonders der Pro-

©pftandmde vincie vanLinkoln; alwaar een Priefter, toegetakeld als een Schoen-

vinLhikoln. IaPPer > en gaande gemaaktdoor een Monnik, twintig duizend man-

nen de wapenen deed opvatten. Zy verbonden zich met eed, datze

God, den Koning, enden Staat, getrouw zouden wezen , enbe-

greepen hun klachten in weinig artijkelen, welken zyaan Hendrik

Huurden , en waar op zy voldoening verzochten.

Klachten de- z v klaagden voor eerft over eenige burgerlijke zaaken, en onder

rpanneiin* anderen over eenige wetten van 't Parlement, die hen al te laftig

£cn- dochten. Hun twede klacht betrefte de vernietiging der Kloofters.

Zy voegden daar by , dat 'er Raadtsheeren by den Koning waren, wel-

ker afkomft verachtelijk, en de raad verderfelijk was; en dat men
BhTchoppen zag , die het geloofbedurven en verkeerd hadden. Ver-
volgens betuigden zy , dat ze vreefden , dat men de rijkdommen hun-

ner Kerken weg mogt voeren. Hebbende hun klachten aldus voor-

gefield ,
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gefteld , baden zy den Koning , de Heeren te beroepen , om hun IS3^-

goedvinding te hooren over het middel van in deze dingen te voorzien:

en zy eindigden, met hem te verzekeren, dat zy hem erkenden voor

't Opperhoofd der Kerken van zijn Koningrijk, endatzy altemaal

geloofden , dat men de tienden en d'annaten aan hem moeft betaalen.

Zo haaftalsde Koning tijding van dezen opftand had gekreegen ,
Dcs Konings

o * d * o o J antwoord
beval hy den Hertog van Suftolk , een leger op te rechten , en tegens daar op.

de Wederfpannelingen op te trekken. Ter zelve tijd ftuurdehy hen
zijn antwoord op hun vertooningen.

Hy zei hen voor eerft ,raakende het artijkel daar ze zijn Raadtshee-

ren in aantaftten : („) dat men tot daar toe noch geen Volk haar Vorft

„ had zien voorfchrijven , wat Minifters hy verkiezen zou : en dat

,,het den Vorft toekwam, en niet het Volk, zich met zodanig een

„zorg te belaaden.

Wat belangt de vernietiging der Kloofters , hy antwoordde : („) dat

„ze niet gedaan en was als uit kracht van een Ordonnantie desParle-

j, ments : dat 'er derhalven zijn Raadtsheeren d'Auteurs niet afen wa-
„ren : dat daarenboven d'Abten en d'Overften dezer Kloofters een

,, belijdenis van fchrikkelijke mifdaaden , welke de Natie in de hoog- >

„ fle graad onteerden , ondertekend hadden : en dat'er ook noch ver-

scheidene Kloofters waren geweeft, daar men niet meer als vier of

„ vijf Monniken in gevonden had: dat degeenen, die over de ver-

nietiging klaagden, buiten twijfel lieden waren , die liever een

„klein getal van luye en orgeregelde Monniken d'inkomften der

„Kloofters wilden zien opeeten , als hun Vorft die tot openbaarege-

„ bruiken zien aanwenden.

't Overige van'het antwoord was van de zelve ftijl ,• houdende Hen-
drik altijd eentoon van Koning , en bevelende den Wederfpannelin-

gen, de wapenen neer te leggen, toevlucht tot ijn barmhertigheid

te neemen , in 't toekomende als goede en getrouwe onderzaaten te

leeven , en ondertuflehen hun Bevelhebbers , en een honderd der au -

teurs van den opftand , in handen zijner Officieren te ftellen, opdat
hy hen deed ftraffen , gelijk zy verdiend hadden.

Doch dit antwoord verbitterde maar de Wederfpannelingen , den
welken de Geeftelijken van hun party inboezemden : zo zy het be-

fluit niet en namen van het Chriften Geloof kloekmoediglijk te ver-

dedigen, dat het zelve wel haaft uit Engeland verbannen zou wezen :

dat men in 't toekomende niet meer zou konnen trouwen , noch de

A a a 3 Sakra-
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I53^» Sakramenten ontfangen, noch een ftuk vaneengebraadenoseeten,

zonder 'er aan de Koning de rechten af te betaalen: dat het beter was
onder denTurk te leeven, als onder zodanig een dienft baarheid te

zuchten : eindelijk , dat de zaak, welke zy verdedigden, de geene was,

die zy met de meefte glorie en godvruchtigheid verdedigen konden,

als zijnde die van het Chriften Geloof. Deze redenen hadden hun
werking, en beletteden 't leger der Wederfp2nnelingen , teverloo-

pen.

Veele Edellieden , welken zy gedwongen hadden hen te volgen

,

fchreevenaanSuffolk: dat het antwoord des Konings veel teftraf had
geweeft: dat, wat hen belangde, zo ze zich by de Malcontenten ge-

voegd hadden, het alleenlijk gefchied was, omhen te verzachten:

en dat het middel omhen weer tot hun plicht te brengen , was, hen
een algemeene vergeeving te doen aanbieden. SufTolk, die toen ter

tijd in optocht was, deed den Koning de ftaat der zaaken weeten

,

en hem ter zelve tijd begrijpen de noodxaakelijkheid van dit werk door

de zachtheid t'eindigen. Ter zelve tijd quam 'er tijding aan 't Hof,
dat 'er een algemeene opftand in de noordelijke gedeelten desKoning-
rijks was. Deze laatfte atval fcheen voor al zeer gevaarlijk, ter oor-

zaak van de gebuurfchap der Schotten , welker Koning Hendriks

Neef, en prefomptive erfgenaam was, federt dat de twe Dochters

van dezen Vorft onwettig waren verklaard. Want hoewel d'enge

vereeniging van Engeland metVrankrijk Hendrik tegens Schotland

verzekerde, wift hy echter niet, of zijn Neet zich niet zou willen

dienen van een gelegen theid , die hem zo gun (tig was. In der daad,

deze Neef was toen ter tijd in Vrankrijk, bezig met het vieren van

zijn huwelijk met een Dochter van Francois : maar hy kon de "Weder-
fpannelingen lichtelijk doen byftaan. Aldus beiloot de Koning, aan

te vangen met de Provincie van Linkoln te bevredigen. In dit

oogmerk deed hy , hoewel hy alreedts een leger by Londen had, en
dat hy in het voorneemen was van 'er perföonlijk over te gebieden

,

den Rebellen aanzeggen, dat ze weer in hun plicht zouden treden

,

en beloofde hen heimelijk vergiffenis van hun opftand. Deze belofte

deed haar werking: degcenen, die zich in de Rebellie niet gewik-

keld hadden, als tot hun leedwezen en tegens hun dank, toonden

zich onderdaanig, en beloofden getrouwheid voor 't toekomende.
Anderen, die hardnekkiger waren , of die zich mogelijk deze genade

onwaardig voelden , gingen zich voegen by de 'Wederfpannelingen

der
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der Provincie van Jork. Onderruflchen eenige belhamels van den 15-36

opftand gevangen genomen zijnde , en onder anderen de Schoenlap-
per, ontfingen zy de ftraf , die hun mifdaad verdiende.

Maar gelijk de Malcontenten der Provincie van Jork ver van het Opftanddet

Hof waren, hadden zy de tijd om zich te verfterken , enhunzaaken llTfoik
tot den uitilag van deze onderneeming wel t'overleggen. Hun Hoofd
heette Aske, een man wiens geboorte niet ongemeen was j maar die

de konft kende van het volk tot zich te lokken, en een menigte te

beheerfchen. Zy gaven aan hun optocht de fchoone tijtel van Bede-
vaArt van Genade. Altijd gingen 'er Priefters voor hen , met het

Kruis in de hand ; ten einde de volkeren daar door te brengen tot hen
te helpen. Men zag zelfs in hun Vaandels een Crucifix , met de
vijf wonden van onzen Heer, eneenKelk. Daarenboven droeg ie-

der vanhenop de mouw een verbeelding dezer vijf wonden, in wel-

ker midden denaam Jefus ftond. En om te betuigen, wat zy voor
hadden, deedenzy alledegeenen, die zich onder hun banier voeg-

den , fweeren : („ ) dat zy traden in de Broedcrfchap der Bedevaart

„van Genade, ter liefde van God , en met voorneemen van den Ko-
3 , ning en zijn Kinderen te befchermen, den Adel te hervormen en
,.te zuiveren, en de Inoodeen verderfelijke Raadtsheeren teverjaa-

„ gen : en dat zy wyders niet en dachten om by het gemeen ongeluk

3 , hun byzonder voordeel temaaken: dat zy niemand ongelijk zou-

„ den doen : dat zy niet gaarne hun broeders zouden doodflaan : Maar
„dat, zich belaadende met het Kruis van Jefus Chriftns, zy altijd

„de behoudenis van 't geloof , de herftelling der Kerk, en de ver-

„ delging der ketters , en der ketteryen , ten oogmerk zouden hebben.
Deze voorwendingen zeer fchijnbaar zijnde, deedenzy een groote
werking op een misnoegd en na nieuwigheden gretig volk. Aldus
vond het leger der Rebellen zich wel haait veertigduizend mannen
fterkj en van toen af bcgonden zydoor het gantlche land te trekken,
aonder tegenftand t'ontmoeten De Sterkte van Pomfret , daar zy w0ïd ZCOT

d'AardtsbiflchopvanJorkenMylordDarcyin waren, wierdaanhen lijk™"

overgegceven door deze tweHeeren, welken zy ook dwongen hun
verbonJ te tekenen. Men verdacht hen alle beiden van geholpen te

hebben tot de7en opftand te verwekken; en zeifs kofttehetMy'ord
Darcy nadtrhand het leven : doch belangendeden Aardtsbiffchop,

'k weet niet hoe h fi kb ui t de zaak gered heeft Wat 'er af zy y de
Rebellen veroverden ook noch de fteden Jork en Huil. Maar

de
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1536* *-*e Graaf van Kumberland handhaafde d'eer van zijn bloed : hy ver-

dedigde de fterkte Skipton tegens het geheel vyandlijk leger; en hoe-

wel hy verlaaten was van de meeften der Edellieden , welken hy tot

die tijd toe op zijn eigen beurs onderhouden had , deed hy een kloek-

moedige wederffand, en behield de plaats. YKafteel vanScarbo-

roug verduurde ook een lang beleg , fchoon 'er de leeftocht ont-

brak: maar de moedige Ridder Ralphe Evers, die'er'tgebiedinhad,

gaf aan zijn bezetting een groot voorbeeld van getrouwheid en

moed, hebbende in twintig dagen tijdts, zo wel als zijnSoldaaten,

niet anders genuttigd als brood en water. Eindelijk wierden zy ont-

zet.

opftandder 't Voorbeeld van dezen opftand wiérd gevolgd door d'inwoonders

Lankailèr
Van

^er Provincie van Lankafter , én door die der Provincie van Welf-
de! Provincie morland , en des Bifdoms van purham. Maar de Graafvan Schrewf-

inorhnd" en bury, tredende in de voetftappen zijner Voorouders, befloot zich;
des Bifdoms voor zijh Vaderland op t'offeren, met de wapenen tegens deWe-

am
' derfpannelingen aan te gorden , hoewel hy 'er geen laft van het Hof
toe had. Hy vleide zich , dat zijn yver hem by den Koning zou
verfchoonen , en hem de vergiffenis van deze misflag doen verkrij-

gen. De Koning ftuurde hem ook niet alleenlijk die vergiffenis,

welke hy mét zedigheid verzocht; maar daarenboven een.commif-

fïe om over alle de benden van de noorderlijke gedeelten désKo-

ningrijks te gebieden. Ondertuffchen beval het Hof aan.de Graaf

van Derby , zich by Schrewsbury te vervoegen ; en aan Courtenay

,

Marquis van Exeter , aan de Graaf van Huntington, en aan de.

Graaf van Rutland , hem té volgen. Maar Suffblk had laft om met

zijn machten in deProvincie vari Linkoln teblijven; ter oorzaak dat'

de beroerten van deze Provincie noch zodanig niet geftild waren,

dat de Rebellen de wapenen niet weer op konden vatten, en'r.Ko-

ninglijk leger in de (hart vallen, ter wijl d'andere "Wederfpannelin-

^en het van voor zouden aantaften.

Den 10. ' Weinig tijds dur na wiei
J
-d' de Hertog. van Norfolk met, nieuwe

o-tob. troepen aan Schrewsbury tehulpgczonden. Gelijk de Rebellen toen-,

maals talrijker en verbitterder als 'voorheen waren, oordeelde Nor-,

folk wel, dit het te veel gewalgd zou zijn , I heri opentlij k aan te ta-

ffen \ dewijl , zo des Konings leger gellagen wierd, alle de Mal-»

contenten , die zich noch verborgen, hielden-v/i 't momaanzicht af

zouden lichten.' Van d'anderek int aanmakte hy,. dat,, zijndedeze

Rebel-
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Rebellen in groot getal, zywelhaaft, door gebrek van leeftocht, ge- '53&
noodzaakt zouden wezen uit zich welven tefcheiden. Dit deed hem
gelooven , dat men door een verdrag tijd moeft winnen. Hy maakte
zich eindelijk vroed , dat de Koning hen hun genade kon aanbieden,

zonder zijn glorie te kwetfen; dewijl hun krachten van dag tot dag
zo veel verminderden, als zijn leger aangroeide. Hy fch reef dan
aan tHof, dar het faifoen zeer ver heen geloopen zijnde, de We-
derfpunnelingen na alle fchijn voorftellingen van vrede zouden aan-

neemen, zo ze hen anders maar eenigims voordeelig waren. Niet-

temin, toen de Graaf van Schrewsbury hen een Heraut zond, met
de Declaratie des Konings, by de welke hen bevolen wierd , de wa-
penen neer te leggen, en zich aan degoedertierenheidvanhun Vorft

teftellen , ontfing Aske dezen Heraut met groote hoogmoed , zijnde

nedergezeten , en hebbende aan zijn zijden den Aardrsbifïchopvan

Jork en Mylord Darcy. Vervolgens , als de Heraut zijn Declaratie

wilde aankondigen, gaf de Generaal der RebelJen hem te verdaan,

dat hy'er nooit in zou bewilligen, 'ten ware hy eerft wilt wat deze Dc Rebel;

Declaratie behelfde,- en zohaaft als hy'er van onderrecht was, Huur- richaan.des

de hy den Heraut te rug, zonder hem toe te laarenzijn laft te val- ? f
in2S

f?j
U r\ iiiit 11 il dertierenneid
brengen. De Prieiters arbeidden daar na, om een iegelijk van t Ie- teftellen.

ger te doen befluiten tot zijn vaandel niet te verlaaten , eer de zaaken,
welke de Religie betrehen, t'eenemaal geregeld waren.

Zoveralsdit leger voorttrok, herftelde het de Geeftelijken inde
Kloofters, daar men hen uitgezet had, 't geen den anderen Mon-
niken , onverduldig om weer in hun oude woonplaatfen te treden, den
moed verhefte. Maar om de volkeren noch meer te verfterken in hun
afkeer van Hendriks Regering, en hen te doen gelooven, dat dit

jok in 't toekomende noch ondraagelijker zou wezen, ftrooidemen
het gerucht, dat deze Vorfr. van voorneemen was, in 't algemeen op
allerhande dingen fchattingen te ftellen. OndertufTchen deed de Ko-
ning

, onderrecht van de ilaat des vyandlijken legers , d' Arriere-ban
van zijn Adel opontbieden > tegen den 7. November , en ftelde

de Stad Northampton tot de vergaderplaats. Byna ter zelve tijd na-
derde de Graaf van Schrewsbury met zijn benden totaanDonkafter,
om de Rebellen te beletten zich in de zuiderlijke Provinciën uit te

breiden. Hier zich verzekerd hebbende van de brug, verfterktehy
ze, en legerde zich langs de rivier, om 'er de doortocht afte verhin-
deren.

Bbb De
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1536* De Schrijvers van die tyd zeggen , dat de dag tot de veldflag al vaft

gefield was , en dat 'er des nachts te vooren een zo groote menigte van

regen vie! , dat de rivier des anderen daags niet meer doorwaadelijk

was. Maar 'tftaat niettegelooven, dat de Graaf van Schrewsbury,

die toen ter tijd niet meer als ^ooo mannen had, tegens een leger

van 300CO mannen zou hebben willen fban ; en het is veel waar-

fchijnlijker, datde Wederfpannelingen 't Konings leger wilden aan-

tallen; en datzy, zonder deze groote piasregen, de doortocht der

rivier beproefd zouden hebben.

Terwijl de 2aaken aldus ftonden , fchikte de Hertog van Norfolk

onderde hand de Rebellen tot voortellingen van vrede aan te nee-

men. Twe redenendeeden hen daar eindelijk toe befluiten: d'eerfte,

dat
,

gelijk hun Opperhoofd niet en begeerde , dat zy het land ftroop-

ren en afliepen , de leeftocht onder hen fchaars begon te worden

:

d'andere, dat het gerucht heimelijk in hun leger gezaaid wierd., door

lieden welken Norfolk opzijn hand t^ekreegen had, or diehy heime-

lijk, onderde naam van Overloopers , onder hen had geftuurd, dat

hun Hoofden voor zich zelven met het Hof handelden, en dat aldus

'tgeheele heir ter befcheidenheid van Hendrik zou blijven. Hier op
verlieten verfêheidene Rebellen het leger ; en Norfolk , ziende dat zijn

liften een gedeelte van hun werking voortgebracht hadden aanbood

,

met de Gedeputeerden der Malcontenten aan 't Hof te gaan, en al-

daar hun begeerten t'onderfchraagen. Zijn aanbiedingen wierden

Ge^c^uteer"
aangenomen Z*y ftuurden twe Edellieden , diezy gedwongen had-

denaande den zyde met hen teneemen , aan de Koning, teWindfor. OeKo-
Koaing

ning dit ziende, zond terftond andere order aan d'Arriere-ban, en

draalde, zo laag als't hem mogelijk was, met antwoord aan de Ge-
deputeerden te geeven. Eindelijk echter , als hy verftond , dat de

Rebellen, die hun leger verlaaten hadden , zich hadden verbonden om
op het eerfte bericht weer derwaarts tekeeren, en datzy zelfs begon-

den teklaagen over dat men hengeen antwoord gaf, ftuurde hyaan
Norfolk een algemeene vergiffenis voor alle de geenen welke deel aan

de Rebellie hadden gehad, uitgezonderd zes die genoemd wierden,

en vier anderen welker naamen open wierden gehaten. Maar deze

clauful wierd van al de wereld veroordeeld ; en ieder Rebel reden

hebbende om voor zich te vreezen , nam men de vergiffenis niet

aan. Ten anderen had de Koning aan hen door hun eigene Gedeputeer-

den ontbooden , dat hy 't zeer kwaad vond , dat ze liever de zyde

der
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der wapenen, alsdiedervertdoningen, gekcozen hadden. /Niette" ,-»£

min, om hen te (tillen , beval hy den Biffchoppen , voort te vaaren

met alle de ceremoniën der Kerk te gebruiken ; en dit betreftc ver-

moedelijk de vier Sakramenten , daar menind'Artykelen, welken

wy verhaald hebben, niet afgefproken had. Midlerwijl wierd de

Stad Donkafter tot de Conferentien vcrkoozen ; en 300 Rebellen

kreegen laft om zich derwaarts te vervoegen, teneinde met desKo-
ningsCommhTariiTen te handelen. Men eifchte dit groot getal van

Gedeputeerden, in de hoop dat zy niet over eenkonnende komen,
malkander bederven^zouden. Maar de Geeftelijken van hun party

tePomfret vergaderd zijnde, om t'overleggen 'tgeen zy in deCon-
rerentien zouden voorftellen , beflooren zyde volgende dingen t'ei-

fchen,* gelijk zy op den 6. December deeden.

,, Dat de Koning hen een vergiffenis wegens het voorgaande zou ver-

„gunnemdar hy het Parlement in de Stad van Jork zou vergaderen: dat

„ hy in deze.Stad Gerechtshoven zou oprechten: dat geenig inwoonder Eitfchen der

,, der Provinciën . gelegen ten noorden der rivier Trent, wegens bur-
Rebelicn -

„ gerlijkeen rechtszaaken te Londen getrokken zou worden : dat men
., zekere wetten zou herroepen; als die van het laatfte onderfland van

„geldmaan de Koning vergund;die welke d'interejlen op prijs /relde; die

„welke de lieden omblootc woorden tot de verbeuring van goederen

,, en de gevangenis deed doemen ; die welke de Tienden en <Vslnnaten

3 . op den Koning had overgedragen : Dat de Princes Maria in haar eer-

„ fte rangherfteld zou wordemdat de Koning den Paus zijn oud gezag,

„ en den Geeftelijken de Kloofters zou doen wedergeeven : dat de Lu -

„ theraanen geftraft zouden wordenrdat men den Kancelierjen Krom-
„ wel , Zegelbewaarder , verbieden zou zitting te neemen in heteerftc

„Parlement, 't geen ftond te vergaderen: en eindelijk, datdeBe-

„ zoekers Lee en Leighton inde gevangenis zouden worden gezet,

„ om dat zy zich in hun bezoeken hadden laaten omkoopen , en dat

„zy afperfingen gebruikt hadden.

Maar Hendriks CommiflariiTen , die wel wiften , dat hun Meefter
diergelijke voorftellingen niet tekenen zou , verwierpen ze t'eene-

maal. Deze weigering de Rebellen verbitterende, fchreef Norfolk

aan de Koning, dat, zo men hen geen voldoening gaf, men alles

moeit, vreezen j dewijl ze veel fterker waren als.het Koninglijk leger.

De waarheid is, dat dezen Hertog, en Hendriks andere Generaalen

wenfehten, dat men den Rebellen de meeften dezer eiffchen mocht
toeftaan. Bbb % Want
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i$">6. Want hoewel zy een volkomene believing voor dezen Vorft had-

den, en dat zy arbeidden omd'oproeren tedempen, wenfchten zy

hem met den Paus verzoend te zien, en waren gefworenevyanden

van 't Lutherdom. Den Hertog zelve wierd kort daar na door My-
lord Darcy befchuldigd van de Wederfpan nelingen onder de hand

aangemoedigd te hebben j om by hun eiffchen te blijven.

De Koning dan ziende, dat de geweldige hulpmiddelen de wond
maar verargeren zouden, befloot zachte te gebruiken. In dit oog-

merk ftuurdehy aan den Hertog een algemeene vergiftenis voor de

Rebellen , en de belofte van een Parlement , om hun andere eiflchen

t'examineren. Maar, gelijk hy hem beval, zich van de2e dingen

niet als in het uiterft te dienen , wierp hy hem in een groote bekom-

mering ; vermits men hem naderhand daar over fpel kon maaken

,

of het uiterft dringend genoeg geweeft had. De ftaat der Rebellen

trok hem eindelijk uit deze bekommering. Hun leger, toenmaals

zo fterk als het ooit had geweeft , beiloot de doortocht der rivier te

waagen, en de Koninglijke legerplaats, waar van de benden op ver

na zo fterk niet waren als de hunne , t'overweldigen. Maar een

nieuw toeval verbrak dit voorneemen : Daar viel weer zo veel regen

,

dat de rivier niet meer doorwaadelijk was. 'tKonings leger deed

dit geval vooreen mirakel gaan, en zei opentlijk uit , dat deGod-
lijke Voorzienigheid den optocht der Wederfpannelingen al tot'twe

maaien toe geftut had. En na alle fchijn was ook d'overgeioovige

menigte, die d'andere party uitmaakte, door dit toeval getroffen,

want verliezende den moed , wilde zy des Konings aanbiedingen lie-

ver aanneemen , als zich langer in gevaar ftellen. De vergiffenis

wierd dan getekend in 't Paleis van Richemond, op den 9. Decem-
Aigcmeene ber . behelzende, dat de Koning den Malcontenten vergaf 't geen

aan de Rebel- zy tot die dag toe tegens hem gedaan hadden , mits dat zy zichon-
ïen vergund, Verwierpen aan den Hertog van Norfolk en den Graaf van Schrews-

bury , en in 't toekomende als goede en getrouwe onderzöaten leefden.

De$ Koninsrs Ter zelve tyd antwoordde hy op hun eiflehen en klachten. Hy
JunkShte?i.^etuiS^e voor eer^ : (") ^at

'
Vcr Van ^ et S^00^ willen vcrande-

,,ren, gelijk men hem befchuldigde, hy een groote y ver tot de Re-

„ligiehad, en de zelve tot de dood toe zou verdedigen: dat ten an-

„ deren een onweetende menigte hem niet leeren moeft , wat dit ge-

„loofwas, noch dedingen, welken hy en de Geeftelijkheid hadden

„ gedaan, wraaken: dat, gelyk hyaltyd aan d'Engelfche Kerk haar

„privi-
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>, privilegiën en vryheden behouden had, hy van deze plicht niet af 1556,

,,zou (laan: dat hy in de zaaken, daar men over klaagde, niets en

„had gedaan, 't geen niet gedaan en had geweeft door eenigen zynet

„ Voorzaaten, en om minder gewichtige redenen als de zijnen; 4 maar

„ dat hy Onderzaaten had , die liever een klein getal van Boeren zich

,, wilden zien meften met d'inkomften der Kloofters , en daar door

„opgewekt worden tot een ongeregeld leven te leiden, als bewilligen

„ dat men deze inkomften tot de noodzaakelijkheden van den Staat

„ aanwendde.

„ Dat zy met al zo veel ongcrechtigheidts over zijn manier van

„ regeren klaagden : dat, zozy allede voorgaande Regeringen over-

„ liepen , zy'er naauwelijks een zouden vinden , die de syne gelijk had

„geweeft, en geduurendede welke Engeland een zo langduurige en

„ zo zoete vrede , als onder hem ,
genooten had ; geduurende de

„ welke men gezien had het gerecht gehandhaafd , de vyanden te rug

„gedrecven, de grenzen vooreen inval in veiligheid gefteld, gelijk

„ dit alles by zijn tijd gedaan had geweeft; en eindelijk, geduurende

„dewelke men had gehad dezelve lichtheid omoproerigen hun mis-

drijf te vergeeven, en de zelve weerzin om hen te ftrafïen, als men
„van allen tijde in hem had bemerkt.

„ En gelijk men ook daar over klaagde , dat'er in 't begin van zyn

„ Regering verfcheideneperfoonen van ftaat in zijn Raad waren, en

„ dat men'er nu daar en tegen zeer weinig diergelijken in zag , toon-

„de hy in dit een voorbeeld, hoe zeer het volk onderworpen was

. ?
,zich door laafteraars en kwalyk meenende perfoonen te laaten ver-

kleiden: dat'er inden aanvang van zijn Regering maar tweperfoo-

„nen in zijn Raad waren, welker geboorte van d'eerfte rang was,

j, te weeren, de Graaf van Surrey , en de Graaf van Schrewsbury;

„ in plaats dat men'er nu van de wereldlijke perfoonen in zag , de Her-

}} togen van Norfolk en Suffolk , den Marquis van Exeter , den

„Groot-Meeftervan zijn Huis, deGraavenvan Oxford en SufTex,

„en Mylord Sands; en van geeftelijke perfoonen", den Aardtsbif-

,,fchopvan Kantelberg, en de Biffchoppen van Winchefter, van
„Hereford, en vanChichefter : dat zelfs hy en zijn Raad geoor-

„ deeld hebbende , dat eenige geleerde lieden in de wetten , en erva-

„ren in uitheemiche handelingen, daar van een groote hulp zou-

,> den zijn, hy , met de bewilliging van alle d'anderen , den Kance-

„ lier en denZegelbeWaarder daar in geroepen had: dat het wyder»
B b b 3 een
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1^6. „ een vreemde zaak was, datlieden zonder kennis en zonder oor-

deel zich bekwaam achtten om beter te weeten als een Koningen
„een gantfche Raad, hoedanige perfoonen in dezen Raad moeften

,, treden. Hy voegde' er by > dat, gelijk d'eerbicdigheid , welke

„ goede Onderzaaten aaneen Vorft fchuldig zyn, door deze roeke-

loosheid gekwetft wierd, hy ze niet langer zou dulden : maar

„dat, zo men klachten had te doen tegens de perfoonen, die tot hem
„naderden, hy gereed was om ze aan te hooren, en de fchuldigen

„ volgens de formen van 't gerecht te ftraffen.

Men had ook noch geklaagd , dateenige BifTchoppen in hun Ser-

moenen een leere predikten ftrijdende tegens het geloof. Maar hy
antwoordde daar op: („) datdegeenen, die hcnbefchuldigden,het

,, niet doen en konden, als op het bericht van anderen; dewijl ze zo

„ ver van deze BifTchoppen waren , dat zy hen niet hadden hooren

„prediken: dat hy in 't algemeen hen vermaande, geen valsheden.

„ te gelooven > en zich door kwalijkmeenende perloonen nier te laaten

„ bedriegen. En hy eindigde dit antwoord met ftraffe verwijtingen

,

„ voegende daar by : dat hy zijn Onderzaaten genoeg beminde, om
„ hun opftand eer aan temerken als de vrucht van hunonvoorzich-

„ tigheid en lichtvaardigheid , dan als een uitwerking van een haat

„ tegens zijn perfoon: dat hy derhalven alles zou vergeeten, gelijk hy

„ hen door zijn Declaratie daar af verzekerde.

! - j- De Malcontenten traden wel haaft weer in hun plichten zijnde zeer

verheugd dat z'er zo goed koop afkwamen , aanvaardden zy met blijd-

fchap de vergiffenis van hun opftand , en keerden weer na huiSv

ftindTvw- Maar die der Geeftelijken , welke deel aan den opftand hadden gehad

,

wekt door de konden niet befluiten het daar byte laaten. Zy brachten door hun

doci?hlaft

en ; heimelijke handelingen zo veel te weeg, dat de volkeren een krachtige

gedempt. gefleldheid tot het muiten behielden , en kort daar na weer in de zel-

ve misdaad vervielen. Ondertuffchen verplichtten de Hertoghvan

Norfolk en de Graat van Schrewsbury, welke laft hadden om met

hun machten zo lang op de plaatfen te blyventot dat zy'er de geruft-

heid t'eenemaal hadden herfteld , alle de Rebellen zich aan de

Koning t'onderwerpen. Deze onderwerping behelfde verfcheidene

Artykelen. i. De Rebellen verklaarden alle d'eeden en verbinte-

niflen , welken zy geduurende hun wederfpanhigheid gedaan hadden

,

van geene waarde , enverzochten'erdenKoningopde kniën vergif-

fenis af. z. Zyfwoeren hem en zijn Navolgers getrouwheid. 3. Zy
belo of-
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loofden , alle de wetten , gemaakt door het Parlement , geduu- *537»

rende de Regering van dezen Vorft , te gehoorzaamen , en de zel-

ven te doen onderhouden. 4.. Zy betuigden, dat zy de wapenen

niet meer op zouden neemen , als door zyn laft. 5. Zy verbonden

zich om alle d'Oproerigen vaft te houden. 6*. Zy beloofden , dat de

Monniken en Nonnen , welken zy in verfcheideneKlooftersherfteld

hadden , daar uit zouden gaan.

Askehun Hoofd, en Mylord Darcy , wierden aan 't Hofgebracht,
daar de Koning den eerfte zeer wel ontfing; 'tzydathy een man, die

een groore bekwaamheid en een zeer goed beleid had doen blyken, in

zijn dienft wilde trekken 5 't zy dat hy uit hem verneemen wilde,

welke perfoonen der andere Provinciën den opftand der Provincie

vanjork begunftigd hadden. Deze laatftegiflïng dunkt my redely-

ker als d' eerfte : want men had ten Hove grooteen wettige vermoe-

dens , datd'aanzienlijkfte Abten de Rebellen onder de hand hadden ge-

holpen; gelijk'er ook veele eenige tyd daar na afovertuigd wierden.Wat
Mylord Darcy belangt , hy Was in geftadige angft. Hy zei, dat

hy pedwongen had geweeft zich by de Malcontenten te voegen ; en

om den Koning te verzachten, bad hy hem, te gedenken de lange

en gewichtige dienften , welken hy federt vyftig jaaren had gedaan , en

trachtte ook zijn hoogen ouderdom , en zijn ftaattedoen gelden, hoo-

pende dat men eenkranken gryzaardvan 80 jaaren fpaaren zou : maar
My]ord D

men ftuurde hem in de gevangenis. Terftond , 't zy dat de Rebel- cy in de ge-

"

len, die de wapenen neergelegt hadden, vreefden, dat de Koning H^
enis gc"

zelve de vergiffenis, die hy had doen afkondigen, zou jferbree-

ken ; 't zy dat ü'inboezemingen der Priefters de Malcontenten, op

nieuws hadden verbitterd; men vattede, zeg ik, terftond de wa-

penen weer op , hoewel met veel minder verwoedheidts als voorheen. N .

Mufgrave en Tilby , Edellieden V2n de noordelyke Provinciën des ftand.

Koningryks, maakten een ligchaam van acht duizend mannen, en

trachten Karlifle t'overrompelen; maar zy wierden door die van de

Stad te rug gedrteven : en in hun aftocht taftte de Hertog van Nor-
folkhenaun, en fl eg hen. Alle hun Officiers, welke in zyn han-

den vielen , en feventig andere gevangenen, beproefden de ftrengheid

van het recht des oorlogs: men hing hen altemaal op de wallen van

Karlifle. Een ander ii^chaim van 'Wederfpannelingen trachtte in£

gelyks Hullteverraffen: maar hun aanflag brak uit; en de Hoofden

deronderneeming vielen in de handen der Koningfchen , welken hen

ter dood deeden brengen. Daar
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15-37 Daar waren in deze Provincie noch andere onderneemingen,
die wel haaft gefmoord wierden. De grond dezer opftanden was

,

dat de Koning het Parlement niet beriep, gelijk hy beloofd had:
maar hy antwoordde , dat , dewyl zy d'eerftcn de vrede hadden
verbroken, hy geen Parlement vergaderen zou, voor dat alle

dezaakenin ruft waren. Eindelijk, de Hertog van Norfolk het

oog aan alle kanten hebbende , en den Rebellen de tyd niet gee-

vende vaneenaanzienlyk ligchuam te maaken, waren hun poo-
gingen vruchteloos ; en aldus begon'er in de maand January een

iHooddcr volkomene geruftheid herfteld te worden. Thans ftrafte Nor-

J^j'i"
ter folk 'er verfc heiden af, volgens de krygswetten. Aske, die het

brachc
3

: Hof zonder oorlof verlaaten ; en zich by het leger der nieuwe
Rebellen gevoegd had, wierd wcergekreegen , en te Jork ge-

recht. Anderen hadden het zelve lot, 't zy in Huil, ofinande-

., , , „ re Steden van de Provincie. Maar Mylord Darcy , enMylord Dar- ... , ,_ », T x . 7, n n
J 1 '

cy . en Mv- Mylord Hufly , wierden te wcitmunlter vcrweezen , als

omioo d°
y ^ ee ^ gcnad hebbende , d'een aan den opftand van Jork , en

d'ander aan die van Linkoln. Mylord Darcy wierd onthoofd
op de markt, die voor de Tour van Londen is: HufTey ontfing

de zelve ftrat in de Stad Linkoln. d'Ecrfte wierd beklaagd; ge-
loovende een iegelijk, dat zijn verdienfte, zijn dienden, en zijn

ouderdom een minder ftraiFe handeling vereifchten. Hy befchul-

digde den Hertog van Norfolk, van de Rebellen aangemoedigd
te hebben om by hun eiffeben te blyven : maar den Hertog ontken-
de 't opentlijk. Hywenfchte, dat men hem toeliet, zyn eer in

een kamp met Mylord Darcy te verdedigen; enzeiverfcheidene

dingen, omtetoonen, dat dezen Heer hem haatte, en zyn beft

deed om hem te bederven. De Koning geloofde niet 't geen Dar-

cy gezegt had, of veinfdehetniettcgelooven. Mogelijk ook dat

de naarftigheid , met de welke den Hertog de beroerten dempte,
alle de vermoedens, die men van zijn beleid zou hebben konnen
opvatten, deed vcrdwynen.

Algemeen; Deze Wederfpannelingen ter dood gebracht zynde,beval de Ko-

Selïder- ning aan den Hertog van Norfolk , in 't gantfche Noorde des Ko-
fpanneiingen ningrijks een algemeene vergiffenis afte kondigen , zonder eenige

uitzondering. Men ontfing ze met des te meer blydfehaps, de-

wijl een iegelijk voor zich zelve vreefde. Aldus wierden de laat-

fte opftanden byna zonder eenige fto'rting van bloed neergekgt,

zo
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zo men niet en rekent 't geen lier Gerecht deed vergieten. Nader- *$37*

hand gingen verfcheidene Malcontenten zich voorde voeten des Ko-
ningsvan Schotland werpen, toen-hy metzyn nieuwe Koningin uit

Vrankrijk weer na zijn Staaten kcerende, de kuften van Engeland

aandeed. Zy verzochten zyn byftand, en verzekerden hem , dat

alles zich aan hem zou onderwerpen. Maargelykhy wederhouden

wierd door het inzicht des Konings van Vrankrijk, Hendriks vriend

en bondgenoot, wilde hy zich met deze zaak niet bemoeyen. Zo-
danig was het eind van een Rebellie, welke de Geeftclijkheid onder

den dekmantel der Religie verwekte, en onderhield.

Zo haalt als de Koning zich verloft zag van de vrees , welke d'op-

roerige aart van een gedeelte zyner Onderzaaten geduurende gant-

fche jaaren hem veroorzaakt had*, hernam hy zyn eerfte voornee-

mens; wel weetende, dat het voorgaande tot een waarfchouwing

voor 't toekomende zou dienen, en dat hy derhalven geen nieuwe

beroerten had re vreezen. Hy beiloot dan , de noch overige Kloo-

feerste vernietigen, en de hervorming, 'welke hy alreedts in de Kerk
gedaan had , verder voort te zetten.

Een nieuw bezoek der Kloofters verbond de CommhTaruTen, t'exa- ,

Nieu*

mineren alle de zaaken , welke betrekking konden hebben rot het Kiooitets.

leven der Monniken, tot hun gefteldheid jegens den Koning , tot

hun gevoelens wegens zyn geeftelyke Opperhoofdigheid , en tot

verfcheidenene luperftitieuze gewoonten van ieder Kloofter. Zy
moeden ook noch onderzoek doen na de guiteryen, door de welken
de Beelden, de Reliquien, en andere diergelyke dingen, vermaard
waren geworden , en waardoor men de godvruchtigheden en de ge-
fchenkendes volks na de Kloofters trok. Ook moeften zy vernee-

men , hoe de Monniken zich geduurende de beroerten gedraagen
hadden , en acht geeven op d'ongeregeldheden der Broederfchappen

,

om'er aan Krom wel bericht af te doen.

k Vind in de Gemeene Boeken van het 2 8 jaar dezer Regeering .

maareen origineel van een Kloofterafftand. d'Abt van Farneze, die

van de Provincie van Linkoln was , en wiens inkomft op 96b ponden
Sterlings of 9600 guldens gefchat wierd, gaf zijn Abdy aan de Ko-
ning; zijnde daar in geholpen van dartig zijner Monniken. Daar zijn

twe andere afftanden in de Rollen : d'eerfte van het Kloofter van Ber-
monfey,van de Provincie vanSurrey. Maar gelijk den Abt tekenneji

gaf, in 't begin der acte van dezen afftand,dat hyze deed in de hoop van

C c c een
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' een grooter gift, ziet men wel, dat het belang 'er meer deels in had

als de gerechtigheid : en in der daad , deze Abdy 5*500 guldens

inkom fts hebbende , vielze niet onder d'uitftrekking van d'Or-
donnarttie desParlcments. De twede ovcrgeevings die van Bufch-
lichame , ofBifchame, in het Graaffchap van Berks

, gedaan door

Bariow, die 'er O verfte afwas, en die niet weinig gedaan heeft tot

de voorzetting der Reformatie. Deze Abdy was van 3270 gulderts

inkomfts.

Maar men deed grooter voortgangen in 't volgende jaar, tot aan

het welk men d'uitvoering der Ordonnantie niet ftrengelijkaanper-

fte; dewijl ik vind, dat verfcheidene Abdyen, welker inkomft be-

neden de 2000 guldens was , noch niet aan de Koning afgedaan

waren. Ik geloof zelfs , dat , het Hof der Vermeerderingen moe-
tende het bericht der Bezoekers gezien, en vaftgefteld hebben wat
penfioenen mengeeven zou aand'Abten en Monniken, eer men de
Kloofters vernietigde , men de vernietiging , toen de beroerten aan-

vingen, niet zeer voortgezet had. Ten anderen, de vrees tan het

volk te vertoornen, en de Rebellen te verbitteren, deed dat men by
na, zo lang alsdeze verwarringduurde, aandit werk niet en arbeid-

de. Aldus was 't alleenlijk ontrent het 29 jaar van Hendriks Rege-
gering , dat men eigenrHjk Kloofters vernietigde , uit kracht van

d'Ordonnantie des Parlements : en noch ging men 'er toen maar flap-

pelijk mee voort ; want de Boeken van her Hof der Vermeerderin-

*r
Cni
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8en me^en maar van een-en -twintig afftahden. Doch eindelijk

ftaan hun ftelden de groote en kleine Kloofters zich gelijkelijk in Hendriks

«
hd
j

C

Ko
r macnt > hoewel uit verfcheidene beweegredenen. d'Abten der tenen

<s;ng. de hand gehouden hebbende aan d'oproeren en beroerten, en zien-

de zich bloot gefteld voor her ftreng gerecht desKonings, kochten

zichvry, met hun Abdyen aan hem op t'offeren. d'Anderen, die

het voorneemen vaneen hervorming begondengoed te keuren, had-

den minder moeiteom zich van hun Kloofters t'ontflaan. Zodanig

was Bariow , BiiTchop van S. David , die niet vernoegd met zjin

huis van Bufchlichame aan de Koning afgeftaan te hebben, andere

Abten verplichtte het zelfde te doen. Daar waren 'er ook, welker

leven zo argerlijk was , dat ze zich in 't volle gerecht niet verdedigen

dorften, en hun Abdyen derhalven liever by verdrag, als by von-

nis, verliezen wilden : invoegen dat zy zich te vrede hielden met
een penfioen , geduurende hun leven , en al het overige vaaren lieten.

Anderen
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Anderen wilden liever een diergelijk penfioen genieten, alsbinnen 'f37'

den omvang van een Kloofterleeven. En daar waren 'er, die de goe-

deren hunner Abdyen geroofd en aan kant gemaakt hadden ', hebben-

de, zo haaft als zy voelden dat men de zelven vernietigen zou, ter

goeder uure in hun eigen onderhoud , en in dat hunner verwanten,

voorzien. Dit deed, dat deJBezoekers d'inkomften der rijkfte Ab-
dyen geweldig verminderd vonden , als die van S. Alban en die van

de Slag. 't Tijdelijke van S. Alban zou niet meer hebben konnen

toereiken om het Huis t'onderhouden, ter oorzaak datd'Abt en de

Monniken, in de verwachting van een vernietiging, alle d'inkomften

tot een zeer laage prijs gefteld hadden ; hebbende zich groote lom-

men gereed geld doen geeven , om de pachteryen op die voet te zet-

ten. Van gelijken, toen men het bezoek der Abdy van de Slag deed,

vond men 'er niet als oude gefcheurde meubelen , die geen 400 rijks-

daalders waardig waren-, ennaauwelijkswas'erindeKerk, en in het

Hiüs , voor twaalf honderd rijkdaalders aan zilverwerk. Andere

Kloofters zouden geen twaalf of vijftien oneen gewerkt zilver gele-

verd hebben: men zag 'er gantich geen huisraad ; hebbende de Mon-
niken 'er niets gelaaten dan 't geen zy niet hadden konnen wegdraa-

gen, alsdemuuren, devenfters. 't lood, en de klokken.

't Penfiöen der Monniken was gemeenlijk 24 rijksdaalders 's jaars,

tot dat ze verzorgd waren. Dat der Abten was geregeld volgens be-

richt, niet alleenlijk na de waarde hunner Abd)ien , maar ook na de
wijze op de welke zy 'er geleefd hadden. Men gaf 120© rijksdaal-

ders penfioens aan den Abt van S. Alban , en ook zo veelaan die van
de Slag : maar men gaPer 1500 aan den Abt van S c

. Edmond-
Roy , wiens leven zo voorbeeldelijk geweeft had , dat de Bezoekers

geenige ongeregeldheid, noch ook de minfte argernis, in zijnKloo-
fter vonden, en die'erookbefwaarlijk afftandvan deed. d'Officiers

der Kloofters hadden van gelijken hun kleine penfioenen , d'eenen
van 3 00 guldens; d'anderen van iooj eenigen van 80, endemin-
ften V3n 60.

Als een Abt of Oyerfte kwam te fterven , of wel afgezet te wor-
den, ftelde men een ander in zijn plaats, alleenlijk om denafftand
des Kloofters re doen. Want zo haaft als degeeftelijkeOpperhöof-
digheid desKonings opgerecht was, op de puinhoopen van die des

Paus, begonden alled'Abten, welken het Hofvan Romen placht te

beveftigen, op de volgende wijze ingefteld te worden. D.e Koning

Bbb x gaf
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"Z 7- gaf aan de Prioor en-aan 't Kloofter een verlof van tot de nieuwe ver -

kiezing te treden , en voegde daar een gezegelde brief by , in de wel-

ke de naam van de perioon ftond,dien hy begeerde dat men zou verkie-

zen. Als nu de verkiezing gedaanwas, verwittigden zy 'er den Koning
af, die ze -goedkeurde door een brief, gegeeven onder 't groot ze-

gel Deze brief wierd vervolgens aan de Vicegerent gebracht, die

den vcrkoozen perioon beveiligde, en hem den eed aan de Koning
deed afleggen ; waar na hem het tijdelijke der Abdy gegeeven wierd;

invoegen dat de verkiezing der Abten t'eenemaal van den Koning
afhing , die niet en feilde lieden te verkiezen bekwaam om zijn voor-

neemens voort te zetten.

Daar waren , eindelijk , andere Abten , diehunKlooftersafftonden

alleenlijk uit belang; dat 's te zeggen , om zich den wegtotBifdom-
men te baanen , öf ten minden om tot Suftragaanen genoemd te

worden. Inderdaad, deze laatfte waardigheid wierd opgedraagen

aan een goed getal van A bten der twede order.

"'t Was door d'eene of d'andere dezer beweegredenen , dat men
Hendrik in't bezit van 't befte gedeelte der Kloofters ftelde, zelfs

eer het Parlement hun vernietiging verordend had. Entoendeeden
de Bezoekers , die meeftendeel Meefters in de Kancelery , of Audi-
teurs van het Hof der Vermeerderingen waren, den Abt en de Mon-
niken niet alleenlijk een a£fe van afftand tekenen-, maar daarenbo-

ven eifchtenzy vanAen een fchriftelijke belijdenis van hun ongere-

zier de geldheden en ovetdaad. Wy hebben maareen dezer belijdeniflTen ;

Voorreden zijnde alle d'anderen te niet gedaan , in d'algemeeneverwoeltingwel-
vandit Boek^ Maria liet doen van d'openbaare Aólen, daar de Paus en de Mon-
verfeïteidene nikenin beledigd waren, 't Geen my ditgelooven doet, ïsdathec

Monniken blijkt uit veele brieven», welken ik gezien heb , dat verfcheidene

doen Beüjde- Abten diergelijke belijdeniffen hadden gedaan. Degeene, daarikaf

Mafnoode lpreek , is van een Prioor der Benedictijnen van S Andries, in de
mifdaaden. Provincie van Northampton. Men kan ze zien in bet Boek van het

Hof der Vermeerderingen. Hier bekenden deze Abt en zijn Mon-
niken hun mildaaden, en dienden zich van zeer krachtige uitdruk-

kingen, om de fnoodheid van hun leven te verfwaaren ; voegende

'er by : dat deput des afgrondtsgeopend was om hén in tejlih^en : dat

xjfden dienfi Godts verlaaten , in de ledigheidgeleefd , hungulzigheid

en vleefchelijke lujlen voldaan , en dingen begaan hadden , welken z.y

niet genoeg hefchreyen konden.

d'Ac~b
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d'Acfe van d'afftand der Monniken van Betlefden vangt aan me ü I Si7*

deze woorden: („) dat zy zeer ernftige overdenkingen maakten op Ztet ew-.e

„hun wijze van leeven, en op die der andere Monniken van hun Veruime-

3
, Order: dat zy wel wiften, dat al hun godvruchtigheid niet beftaan l'nZ A '- Ó0,

„ had alsind'onderhouding van zekere ceremoniën, die hen bevolen

,, waren van den BhTchop van Rqmen , of wel van hun Generaalen

:

5
, dat onder anderen den Abt der Bernardijnen hen hebbende doen

} ,
dwaalen,zy de kennis der Godlijke wetten verlooren, en zich, door

,, het middel der Bullen van eenige Paufen , aan het Biiïchoplijk gebied

„ onttrokken hadden : dat zy federt die tij d altijd hadden geftaan onder ,

„een Generaal, die geen zorggedraagen had om hen te bezoeken , ten

, einde de misbruiken , welke onder hen ingefloopen waren , te her-

vormen: maar dat eindelijk in de hiftorie van JelusChriftus, en

„in de fchriften der A portelen, derechte verbeelding van een heilig

„leven gevonden hebbende ; en betrachtende ten anderen, dat het

,,hen voordeeliger waste zijn onder het beleid vanceKoning, hun

„ Opperhoofd op d'aarde, zy hun Abdy aan hem afftonden , en toe-

,, vlucht tot zijn barmhertigheid namen. Deze aóïeis van ótmf.
September 1538. getekend door den Abt , den Onderprioor , en

negen der Monniken.

Wy hebben noch vijfandere afftander van de zelve natuur. d'Eer-

fle endetwede zijn van Cordeliers en Carmelijters, van Stamford ,

en de drie anderen van Cordeliers van Koyentry, van Betford, en

van Ailesbury.

Daar waren Monniken , .welke betrachtende dat hun Kloofters ver-

nietigd ftonden te worden , zo ten opzichte van het geeftelijke als

van het wereldlijke, de zelven aan de Koning afftonden, in de hoop

dat hy ze op nieuws zou ftichten. 't Was deze betrachting , die

HendrhYóp den 14. July des jaars f f3 8. in de bezitting der Abdy van

Chertfey (telde , in de Provincie van Surrey. Dit Kloofter had

^7440 guldens inkomfts» Wyders heb ik eenige redenen om te

gelooven dat d'Abt, die het zelve afftond , na een hervorming inde

Kerk haakte , en hoopte , dat zijn Kloofter op nieuws gefondeerd

zou worden , en dat men 'er de zuiverheid en degeregeldheid in zou

voeren. Dit was ook de beweegreden, welke deed, dat dePrioor

van de groote Malverine , Kloofter der Provincie van Worcefter , be-

floot het voorbeeld der anderen te volgen. Deze Prioor was aan Krom-

wel uitfteekend aanbevolen door den Biffchop Latimer , die zeer

Ccc 3 ernftïg
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1537, ernftig verzocht, dat hetKloofter behouden mocht worden, niet

om een woonplaats van luye Monniken, maar om een broeder-

fchap van perfoonen tezijn, diezichtotde ftudie, tothetgebed,

en tot de prediking benaarftigden. En de Prioor van zijn kant

aanbood den Koning 1500 rijksdaalders, en 600 aan Kromwei,
indien men hem deze genade wilde vergunnen. Hywierd aange-

merkt als een gryzaard van groote verdienfte, als een zeer goed

huishouder, en als een zeer liefddaadig Man, die alle dagen veele

armen voedde. In dezelve brief, inde welke Latimer voor hem
fprak, vertoonde hy , dat men wel zou doen met in ieder Pro-

vincie twe of drie geeft^lijke Huizen , gelijk dat , te houden.

Maar het befluit was genomen van 'er geen een te laten blijven,

't \ir
as zelfs te vergeels, dat de P>czoekers trachtten een Nonnen-

kloofter, der Provincie van Oxford , Godftowgeheeten, te be-

houden; vertoonende aan de Koning: dat deze Nonnen in een

groote ftrengheid leefden : dat hun Kloofter een plaats was , daar

de meefte Edellieden der Provincie hun dochters deeden optrek-

ken : en dat d'Adel des landts den Koning bad , haar het zelve niet

af te neemen.

Aa^nTin" ^ e mee fte acten'der afftanden waren in dezeforme vervangen:
dezeaiftan- datd'Abt en de Monniken , na zulks rijpelijk ovcrwoogen te heb-

ziet ww ben , hun Huis aan de Koning gaven en afftonden ; en dat zy 't

Vtr^ctme- deeden uit hun eigene beweeging , met hun zekere kennis, en met
ImgyNt.bo. een gemeene bewilliging, en om oorzaaken welken zyinhunge-
& x

' wiffe en ziel rechtmaatig en redelijk gevonden hadden.

Maar anderen, den welken deze voorreden niet en behaagde,
vingen hun acfce aan zonder een ige morgenfpraak , en zeiden zeer

eenvoudiglijk, datzyhunKloofterstotdes Konings gebruik ga-
ven.

Aldus verplichtten de Bezoekers d'Abten en de Monniken, hun
Huizen in Hendriks macht te ftellen; invoegen dat in een eenig

jaar , 't geen het dartigfte van zijn Regeering geweeft is , 15*0

Ivloofters in zijn handen gefield wierden. Alle d'a&en van deze
A». 60. fefi. afftanden zijn geregiftreerd geweeft ; en wy hebben 'er noch 15?
3- origineelen van. Men kan in onze Verzameling zien , wat d'in-

komft en de ftaat dezer Kloofters was ; want wy zullen 'er hier

niets afzeggen, om het vervolg van onze reden niet al te lang af

tcbreeken. Alle deze afftanden wierden gedaan , eer 'er een wet

was
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was die 'er de noodzaakelijkheid vanoplei. Maar daar waren ook 1537»

verfcheidcne van de machtigde Abten, die tot het eind toe ftand

hielden, dat 's te zeggen tot in 't jaar 1539 wanneer een Ordon-
nantie desParlements henahemaal vernietigde.

Veele perfoonen twijfelden echter, of diergelijke afftandenin verfcheidene

't gerecht voldaan konden , ter oorzaak dat d'Abten maar bloote noopendede-

depofitariflen of bezitters voor hun leven der Kloofters zijnde, ze afftand en^

het fcheen dat zy ze niet voor altijd vervreemden konden. Maar
het Parlement verklaarde ze goed ; vermits de (lichting alle din-

gen volkomentlijk in de macht des Abts en der oudfte Monniken
ftelde; en dat , wat acte zy te famen maakten, de zelve geldig

was, zo haaft als 'er hetzegel van 't Huis aan was gehangen.

Daarenboven zei men, dat d'Abt en de Monniken door deze

bloote tree van afftand hun Kloofter aan de verbeurdmaaking

onderworpen hadden; en dat de Koning aldus het zelve wettig-

lijk aan zich kon trekken, zo niet door recht van overgave, im-

mers door de weg van verbeuring. Maar d'andere party antwoord-

de j dat, hoewel eenige ftreeken van 't recht winft van zaak aaa

Hendrik gaven , hy'er zich echter met gerechtigheid niet afdie-

nen kon ; dewijl d'Abten en de Monniken , welke hun Kloofters

aan hem afftonden , de macht niet en hadden van het te doen, zijn-

de 'er maar de bloote bewaarders af. Men voegde daar by , dat de

gefchenken en dreigementen in degeeftender eenenen derande-.

ren krachtiglijk hadden gewerkt.

En in der daad , eenige Abten wierden kwalijk gehandeld. De
Prioor van Wooburne verdacht zijnde van de Rebellen onder de

hand bygeftaan te hebben > ftrijdig te wezen tegens Hendriks
geeftelijke Opperhoofdigheid, altijd den Paus aan te hangen, en
't te houden met het algemeen Concilie , toenmaals te Mantua be-
roepen , verplichtte men hem zijn onderdaanigheid aan de Koning
te betoonen , en zijn Kloofter aan hemaf teftaan. Ikvmduithet
verhaal vaneen lang gefprek 't geen hydaar overhadmet een van
Hendriks Raadtsheeren , en 't welk men hem deed tekenen, dat

hy voornaamelijk over twe zaaken geargerd was : d'eerfte , dat

Latimer en andere BifTchoppen tegens de dienft der Maagd,
en tegens die der Heiligen

, predikten: de twede, dat de Bijbel,

welke men uitgegeeven had , op verfcheidene plaatfen van de

BubUaVulgataNGrk heelde. Hy geloofde, om deze redenen, dat

de
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de Religie veranderd was ; en Tiy verwonderde zich, dat d'oordeelen

Godts, die op de Koningin Anna van Boelan gevallen waren, den

anderen niet tot een les gediend hadden, om hen te beletten 't ge-

loof te ver bafteren. Men verkreeg echter eindelijk op hem, dathy
zijn onderdaanigheid aan Hendrik zou bewijzen , en de geeftelijke

Opperhoordigheid van dezen Vorft erkennen. Maar hy ging zich by

de Rebellen voegen, en wierd gevangengenomen metdenAbtvan
Whaley entwe zijner Monniken, den Abt van Garvaux en een zij-

ner Monniken, den Abt van Saulay van de Provincie vanLanka-

fter, den Prioor van *t zelve Kloofter, en den Prioor van Barling-

ton. Zy wierden altemaal ter dood verweezen, en gerecht.

Zo haafl: als d'A bten van Glaftenbury en van Raiding , alle beiden

rijk en machtig ( hebhende d'eerfre 35*080 guldens inkomtts,

en den ander xi 160) bemerkt hadden , dat de ftorm op hen zou

ftorten , beflooten zy, alles te waagen , om in d'algemeene wan-
orde (tand te houden. Ten dezen einde ftuurden zy een groote

menigte van gemunt en ongemunt zilver aan de Rebellen der Pro-

vincie van Jork : maar als men hier achtergekomen was, wierden

zy ia den jaare 1 5"35>- als verraaders veroordeeld. Ik fpreek hier van

hun zaak , om dat ze betrekking heeft tot het onderwerp, 't geen

wy verhandelen. Wat belangt het proces des Abts van Raiding,

'k heb 'er tot noch toe geen andere byzonderheden van vernomen.

Maar betreffende den Abt van Glaftenbury , wy hebben een zeer

naauwkeurig verhaal van zijn verwijzing ,intwe brieven geichreeven

aan Kromwei ; d'eene door den Groot-Baljuw der Provincie ; en d'an-

dere door den Ridder RouiTel, Edelman, die de Ziak had zien beplei-

ten , en wiens oprechtheid en vroomheid toen ter tijd zo bekend wa-

ren , als ze tegenwoordig natuurlijk ichijncn aan het doorluchtig

Huis, 't geen zijn naam draagt. Volgens deze brieven wierd den

Abt omtwe mifdaaden veroordeeld, verraad endiefftal: want hy

wierd belchuldigd van de poort der plaats, daar men het zilverwerk

des Kloofters bewaarde, opgebroken te hebben j en 't was dit zelve

zilverwerk, 't geen hy aan de Rebellen geftuurd had, gelijk de Rid-

der Willem Thomas zegt. De Ridder RoufTel voegt 'er in zijn brief

by, dat deze Provincie nooit doorluchtiger Rechters, noch eerlijker

lieden had gehad, als de Jureys , welke om de zaak des Abts ver-

koozen wierden. Deze Jureys hem verweezen hebbende, bracht

men hem vervolgens ter ftrafplaats , die dicht by zijn Abdy was.

Hier
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Hier bekende hy zijn mifdaad, en bad 'er God en den Koning ver- i<xj.

giffenis af, gelijk de Groot-Baljuw fchrijft. Den Abt vanKolche-

fter had het zelve lot; maar gelijk het origineel van deze preceflTen

verlooren is, weetik niet, waardeze Abt mee beticht wierd. Want
20 eenige Engelfche Hiftoriefchrijversgefchreeven hebben , dat men
hem vervolgde, omdat hy Hendriks geeftelijke Opperhoofdigheid

geloogchend had j zy verdienen daar over een fcherpe beftraffing : de-

wijl zy, zozede zaaken maar eenigfins ondervorfcht hadden, ge-

vondenzouden hebben, dat alle de Geeftelijken , en voornaamelijk

d'Abren, deze geeftelijke Opperhoofdigheid des Konings tot ver-

fcheidene maaien erkend hadden.

Om te bewijzen 't geen ik zeg , enden onbeichaamden Sanderus

te fchande te maaken , zal ik hier verhaalen de blijken welken ik

vind wegens d'onderwerping van alled'Abten, in dit punt van Op-
perhoofdigheid. „

Vooreerft, in de Vergadering der Geeftelijkheid, gehouden in den

jaare 153 1. wierd Hendrik algemeenlijk erkend voor Opperhoofd

der Engelfche Kerk.-

Ten tweden, alle d'Abten hadden gefworen , dat zyde wet des

jaars 1534 die de fucceffie regelde , onderhouden en handhaaven

Zouden. Nu, deze wet doemde volkomentlijk de gepretendeerde

macht derPaufen. 't Geen my zeggen doet, dat ze gefworen had-

den die t'onderhouden , is i.Dat, toen menMorus en Fifcher ver-

wees, men hen verfcheidene maaien vertoonde, dat de geheele Gee-
ftelijkheid ze belworen had. 2. De Journaaien van het Huis der

Heeren wijzen ons aan , dat alle de leden desParlements des zelfs

onderhouding fwoeren , eer zy icheidden. Daarenboven melden deze

Ïournaalen, dat d'Abten van Kolchefter en Raiding dit Parlement

adden bygewoond. Daar was nu geduurende die zittingen geenige

proteftatie tegens de gemaakte wetten gedaan ; en zelfs wijzen de

Boeken dikwils aan , dat het geen, 't welk beflooten was , met de toe-

ftemmingvan allede Heeren gefchiedde.

Ten darden, het blijkt uit verfcheidene brieven, daarwy d'ori-

gineelen at hebben, datd'Overften van allede Kloofters de volgen-

de ftelling getekend hadden , dat de Paus geen meer macht in

Engeland had, als andere uitheemfche Biffchoppen. SommigeKa-
thuizers, en fommige Monniken derObfervantievanS. Francifcus,

waren d'eenigen welke weigerden de zelve te tekenen : waar over

Ddd zy
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l 5i7* ^y ^an °°k *n 'c gerecnt vervolgd wierden. Zo men nu dezeftreng-

heid omtrent flechte Monniken gebruikte, ftaat het weinig te geloo-

ven, dat men machtige Abten, die zitting in'tHuis der Heeren
hadden, gelpaard zou hebben. Daarenboven, toen het Parlement

in den jaare i 536. een nieuwe ordonnantie wegens de iucceflie maak-
te , voegde het 'er by , dat men ook fweeren zou den Koning voor

Opperhoofd t'erkennen. Nu , d'Abten van Glaftenburg en Raiding

waren in het Parlement , toen men deze ordonnantie maakte, gelijk

men uit de Boeken ziet ; en zy gaven 'er hun bewilliging toe. Waar
uit het blijkt, hoe zeer zich de geenen bedriegen , of hoezeer zy
zich willen bedriegen , welke gelooven , dat deze Abten liever 't le-

ven wilden verliezen, als hun Abdyen behouden, met aan Hendrik
de hoedanigheid van Opperhoofd der Kerken van zijn Koningrijk op
tedraagen.

Den Abt van Raiding ftond ook noch zo wel by den Vicegerent

Kromwei , dat , hebbende eenig gefchil gehad met Schaxton , Bif-

fchop van Salisbury , en fchepfel van dezen Minifter, hy 'er t'eene-

maal totzijn voordeel uitgeraakte. Dit ziet men uit een gramfteu-

rige brief, welke deze BnTchop , die hoogmoedig en vaneen kwaa-

den aart was , toenmaals aan de Vicegerent fchreef. Hy klaagde over

een Mandement, 't geen deze Minifter , ten verzoek des Abts, te-

genshemgegeevenhad. Hy voegde 'er by : („) datKromwelhem

„ nooit gunftig was y getuige zijn zaak noopende de Kanunniken ver-

„ plicht tot de Reftdentie , en zijn gefchil met den Schout van zijn

„Stoel: dat deze Minifter op zijn brieven niet en antwoordde: dat,

„ zijn macht misbruikende gelijk hy deed , de Hemel niet feilen zou

„ hem daar over te (haffen ; doch dat hy God bad , hem te bekeeren

,

„en hem te fpaaren. Daar zijn in deze brief noch andere zeer ver-

voerde uitdrukkingen ; en Schaxton geeft 'er zich zelve zo veel

lofs, datzevoor een buitenfpoorig mengelmoes van gadeloozeon-

gebondenhcid en hoogmoed gaan kan. In tegendeel was het ant-

woord van de Vicegerent uitfteekend zachtzinnig; en gelijk het be-

toont , dat de fortuin van dezen Minifter hem zijn aangeborene eer-

N*.6$. hjkheid en zedigheid niet had doen verliezen , hebben wy 't in onze
Verzameling gefteld.

Hoewel de verwijzing dezer Abten rechtvaardig heeft konnert

Wezen, geloofde men ten minften, dat hun Abdyen niet verbeurd

gemaakt konden worden, zonder de wetten geweld aan te doen. Me»
zei
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zei hier over , dat de mifdaaden van een geeftelijk perfoon hef gant- 10
fche ligchaam geen nadeel moeften toebrengen ; gelijk de misdrij-

ven vaneen wereldlijk perfoon, die eenig ampt bekleedde, de rech-

ten daar af nooit verdelgden, 'tlswaar, dat men in een ordonnan-

tie, by dewelke verfcheidene mifflagen mifdaaden van Staat verklaard

waren , eenige termen gefteld had , die daar ingelijfd fcheenen te

wezen , om deze verbeurdmaakingen te bekrachtigen. De termen
zijn: dat alle d'erfgoederen vaneen Verraader , beneten door daa-

deltjk, recht , of door wat recht , en op wat wijz.e het wezen mocht,

ten 'voordeele des Konings verbeurd zjmden zjjn. Waar uit dan

volgt, dat de by erffenis gemaakte goederen, en de lan deryen, be-

zeten doorperfbonlijk recht, of door bloot recht van vruchtgenot,

onder d'uitftrekking der wet waren ; en zulks te meer, dewijl men
in 't vervolg ftiptelijk gezegt had, dat d'Erfgenaamen en Navolgers
der Verraaders in eeuwigheid van de genieting hunner goederen uit-

geflooten zouden wezen. Maar vermoedelijk, toen de BifTchop van

Rochefter verweezen wierd , dacht men op deze clauful niet : ander-

fins zou zijn Bifdom aangetaft geworden zijn. Of liever , men
wilde 'er zich niet af dienen j zijnde desKonings voorneemen min-
der 't geral der BnTchoppen te verminderen , als te vermeerderen.

Vaneen andere kant fcheenen ook de termen der ordonnantie alleen-

lijk d'erfgoederen te verftaan, onder de welken men de Kerkelijke

goederen niet ftellen kon, zonder aan deze wet geweld te doen. Ein-
delijk, het woord van Navolger kon de verbeurdmaaking bekrachti-

gen : maar het kon ook een woord van gebruik wezen, gevoegd by
dat van Erfgenaamen , om het te beter uit te drukken; en in dat geval

ftrekte d'ordonnantie zich niet verder uit als over de perfoonlijke goe-

deren. Daarenboven onderftelde dit woord , dat de Verraaders Na-
volgers hebben konden : d'Abdyen nu verbeurd gemaakt zijnde,

konden d'Abten niet langer Navolgers hebben.
t Was echter, ten uitvoering van deze wet, dat men de verbeurd-

maakingen deed , daar ik af fpreek j en het was ook, om 'er de ge-
volgen ar voor te komen , dat men onder de Regering van Eduard de
VI. de zin der ordonnantie bepaalde, tot de goederen door daadeltjk

recht bezeten. Maar eindelijk, al hadden ook deze verbeurdmaa-
kingen tegens de wetten geftreeden, 't Parlement keurde ze goed , ten

minften door een ftilfwijgende toeftemming; dewijl het, toen het

een Reglement maakte ter zaake der vernietigde Abd/en, daar de

Ddd 2 geenen
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15-37, geenen af uitzonderde, die om mifdaad van Staat verbeurd gemaakt

waren geworden.

'tKloofter der Kathuizers te Londen ging-over in des Konings

macht , byna op dezelve wijs , maar met noch minder gerechtigheid

als d'anderen. Daar waren eenigen van deze Monniken ter dood

gebracht, om dat ze opentlijk tegens Hendriks geeftelijke Opper-
hoofdigheid gefproken, verfcheidene boeken tegens het twede hu-

welijk van dezen Vorft uitdegebuurige landen doen komen, en veelc

diergelijke dingen gedaan hadden. Eenige anderen, welke dezen

hadden onderfteund , maar op een zo heimelijke wijs dat me» 'er

hen nooit af overtuigen kon , wierden voor het overige van hun le-

ven in cellen opgeflooten. Hun Prioor was in een uitfteekende ach-

ting, tot zover dat een der Bezoekers, Bedyl geheeten, fchreef

:

dat hy nooit een Itefddaadiger mangezjen had : dat ten anderen d'00-

gen van al het volk. op dit Kloojler ge/lagen waren : en dat men het,

volgens zjjn advtjs , tot eeniggodvruchtiggebruik^moeft verordenen.

Maar hy was genoodzaakt het aan de Koning af te ftaan. d' A£te van

Zijn afftand ving aan met deze termen : („) dat de meeften zijner

„Monniken den Koning vertoornd, en verdiend hebbende van hun

„ goederen beroofd , en aan het leven geftraft te worden , zy zich aan

„ dezen Vorft onderwierpen , en hem hun Huis gaven, om bevrijd te

„wezen van de ftraf welke zy verdienden.

Ondertuffchen vonden de Bezoekers zich bloot gefteld voor den

haat van veele lieden. Men klaagde, dat zy door hun liften en be-

loften d'Abten enPrioors der Kloofters verplichtten , te vervreem-

den 't geen hen niet toebehoorde; dat zyaltemaal famenfpanden om
den Koning te bedriegen ; en dat zy zich heimelijk 't beft van 't zil-

verwerk en 't huisraad der Kloofters toeëigenden. By deze alge-

meene klachten voegde d'Abdis van Chcapftow noch byzondere te-

gens den Doótor London , dien zy belchuldigde van haar Nonnen
te hebben willen verleiden. En in een woord, byna al de wereld

murmureerde tegens de Bezoekers; zeggende een iegelijk, dat hun
manier van doenopgefmukt was, en dat zy onder de hand goede (la-

gen deeden.

Om hen te verdedigen , en ter zelve tijd de Kloofterbroeders fwart

te maaken , en het volk te bevredigen , deed het Hof alle dongere-
geldheden der Monniken, welken men ontdekken kon, in 't licht

brengen. d'Abdy van de Slag wierd verbeeld als een klein Sodoma,
gelijk
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gelijk ook het Kloofter van Jefus Chriftus te Kantelberg, en ver- 'f37*

fcheidene andere Kloofters. Men maakte ontallijke hiftorien van DerMonni-

andere ongeregeldheden der Monniken, van hun overfpcllen , van k
!?d

?
n
f
erc '

hun hoereryen, van hun behendigheid om de vrouwen te beletten worden

t'ontfangen , of om de vrucht in hun buik te verdoen. Maar daar r

"^Iak"
was geen geval, 't geen meer uitborft, als dat van een Prioor der

Kruisbroeders te Londen deed.

Zijnde des morgens ten elf uuren by een vrouwmenfch van kwaad

leven te bed gevonden, viel hy op dekniën roordegeenen,diehem

betrapten , en bad hen , zijn fchande niet ruchtbaar te maaken. Zy

,

om zich te dienen van de gelegentheid , beloofden de zaak tefmoo-

ren, mits dat hy hen een zekere forarae geldts telde. Hy gaf hen

dan veertig piftoolen , welke 't alles waren 't geen hy by zich had, en

beloofde hen 'er noch veertig : maar gelijk hy in gebreke bleef om
hen deze twede fom te betaalen , daagden zy hem voor 't recht.

Deze zaak word verhaalt in een Productie , welke ik gezien heb, en

die aan Kromwel gegeeven wierd , toen ter tijd Meefier der Rollen.

Maar de hiftorien , die men by deze gelegentheid verbreidde, dee-

den alle de werking niet , welke men 'er afverwacht had. De mee-

ftc lieden zeiden, dat de mifilagen altijd gehegt waren aan de per(bon

die ze beging ; en dat het ganrfch geen rechtvaardigheid was, geheele

Kloofters teftraffen om demifdaaden van eenige byzondere perfoo-

nen. Dit verplichtte het Hof andere fchikkingen te neemen, en zich

te dienen van een middel , 't geen meer krachts had alsheteerfte: dat Gelijk ook

was het volk te doen vet liezen haar fuperftitieuze ingenomenheid n""^"^.
voor de Beelden en de Reliquien ; en de bedriegeryen , welken de diiegerycn,

Monniken in 't werk ftelden , om haar aalmoeffen tot zich te trekken,

voor haar oogen ten toon te zetten. In dit voorneemen gaf men
laft aan de Bezoekers , om deReliquien en de Beelden, en inzonder-

heid de geenen daar het volk 't meeft na toe liep , zorgvuldiglijk

t'examineren. De Doctor London deed zijn Meefter daar groote

dienftenin. Hy ontbood aan hem van Raiding, dat deze plaats het ma-

gazijn van de voornaamfte Reliquien desKoningrijks was: dat men
'er een Engel met een v'c.'gel xaG ^k-, volgens het zeggen der Mon-
niken van de plaats, daar het x er van de lancie gebracht had , waar

mede Jefus Chriftus dourfteeken wierd. Hy maakte vervolgens een

lange inventaris der andere Reliquien van die plaats, en voegde 'er

by , dat hy noch vier andere vellen papiers zou hebben konnen vullen9

Ddd 3 alleen-
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iftf. alleenlijk metdenaamen dergeenerdie hy niet opgetekend had. Hy
fchreef van eenige andere plaat fen , dat hy deze vergaap middelen

van een fuperftitieuze menigte over al had doen afwerpen. Johannes

Apricius fchrijvende van S. Edmond-Roy , ontbood, dat hy daar

ettelijken der kooien gevonden had , op de welken S. Laurens gebraa-

denhadgeweeft; eenige nagelfnipperingen vanS. Edmondsteenen;

't penncmes van S.Thomas van Kantelberg ; de laarzen van denzel-

ven Heilig; en ftukken genoeg van het waare Kruis om 'er een heel

groot kruis af te maaken. Men vond' er ook Reliquien tegens de re-

gen, en tegens de kwaade kruiden. Maar dewijl het getal dezer Reli-

quien byna oneindig was, zouden wy al te veel tijdts verliezen met 'er

meer af te fpreeken. Alleenlijk , om te toonen hoe veel het volk die

achtte , zullen wy aanmerken , dat de Monniken van Weftakrea

toenmaals een ftuk van een van St. Andries vingers , hoewel maar

in een once zilvers beflagen , voor 400 guldens verpand hadden.

Maar de Bezoekers , die 'er zo veel werks niet at maakten als de

Monniken , oordeelden 't niet raadfaam , toen zy dit Kloofter ver-

nietigden , deze Reliquie te loffen.

l 5l%> Wat de Beelden belangt , men bracht 'er eenigen te Londen, daar

men ze aan ftukken brak op S. Paulus markt , in 't gezicht van 't

Beelden volk , 't geen aldus getuige was van de guiteryen der Monniken.

gebroken.
1

' Onder dezen was het vermaard Kruisbeeld vanBoxley, in de Pro-

vincievan Kent, gemeenlijk het Beeld der genade geheeten, waar

na de godvruchtigen dik wils bedevaarten deeden , ter oorzaak dat zy

. het by wijlen zich zagen buigen3 en, opheffen , beeven , of het hoofd,

de handen, en de voet en verroeren, d'oogen verdraayen , delippen

beweegen, ofdewinkbraauwenfronfen. Deze dingen gingen by de

gemeene lieden voor uitwerkingen van een gantlchgodïijke kracht.

Door dit Kruisbeeld deed men het volk voor een gedeelte zien , hoe

zeer het zich had laaten verleiden ; want. men toonde in het lig-

chaam de raderen , die de gemelde beweegingen beftierden. Hilfèy
%

Biffchop van Rochefter , deed een Sermoen over dit onderwerp, en

beval vervolgens , dat men het Crucifix in ftukken zou breeken. Men
bemerkte ter zelve tijd een andere fnoodeguitery der Monniken van

Hales, Kloofter der Provincie van Glocefter. Zy hadden in hun

Kerk een enghalfde fles, waarin zy zeiden dat bloed van onzen Za-

ligmaaker beflooten was. Bywijlen zagen de Pelgrims dit bloed $

maar bywijlen zagen zy het gantfehniet; en als dan verklaarde hen
een
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een Monnik, dat ze ongetwijfeld in doodzonde, en dienvolgens on- l $3$-

waardig waren om het dierbaar bloed des Zaligmaakers te zien. De
Pelgrims na deze verklaaring zelden feilende alles t'offeren'tgeenzy

hadden , om zich het gezicht van deze Reliquie waardig te maaken

,

Vertoonde eindelijk een Monnik , die achter het altaar verborgen was,

hen de zelve , met de fles om te keeren. Want deze fles had twe zy-

den : aan d'eene was het glas dik , en aan d'andere helder en door-

fchijnendj invoegen dat, als zy geld van een Pelgrim wilden trek-

ken , zy hem de duiftere zijde lieten zien : maar als hy door gefchen-

ken de gunftvan dit gezicht verdiend had> keerde men terftond de

fles om , en hier naging de Pelgrim' weer heen, zeer wel voldaan

over zijn reis, en gantfeh getrooft wegens zijn onkoften. Men be-

vond eindelijk, datde Monniken deze fles met bloed vanendvogels

vulden, 't geen zy alle weeken vernieuwden.

Men deed ook uit het Prinfdom van Walles een groot hout
bof'

ethe

e[
beeld brengen , Darvel Gatheren geheeten. Ellice Price , Commif- he

e

efe

'

n
*

fans , genoemd tot het bezoek des Bifdoms van S. Afaph, had we- d'Engdfche

gens dit beeld overgefchreeven , dat het volk des landts'er afgrijfe-
Pe 6"m -

lijk mee ingenomen was. Een groote menigte van lieden trok der-

waarts in pelgrimazie ; en daags voor den dag dat deze brief afging,

had men 'er zes ofzeven honderd Pelgrims gezien , waar van d'eenen

vee ofierden , zelfs heele offen , en d'anderen geld. De, meeftea

maakten zich vroed, datzyddor deze gaaven hun zielen van de pij-

nen der Hellen zouden bevrijden, 't Hout van dit beeld diende om
den Vader Foreft , Obfervatijn , te verbranden. Te Worcefter was

ook een groot en vermaard beeld van de Maagd ; maar als men 't ont^

bloot had van eenige hoofddoeken en klederen , die hetLbedekten ,

vond men , dat het het beeld van een Biffchop was.

Barlow , Biflchop van S. David , fchreef verfcheïdene maaien aan

't Hof: dat zijngeheele Bifdom in een doodelijkeluperftitie gedom-
peld was: datde Priefters en de Monniken , even onweetende en

even godloos, zich tot een fchrikkeiijke afgodery overgaven: dat

zyhet volk opeen ziebtbaare manier bedroogen; en dat hy'er, zo

haaft als men't maar begeerde, goede blijken afzougeeven: datde

grootfte godvruchtigheid zijns Bildoms een beeld van de Maagd was,

met een waskaars in de hand: dat, volgens d'overlevering der lie-

den van de plaats, deze waskaars negen volle jaaren gebrand had;

maar dat een rampzalige een valfchen eed voor het Beeld gedaan

heb-
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hebbende, de kaars van zich zelve was uitgegaan : dat dit Beeld een
menigte van Pelgrims, en veelerijKe geichenken , na zich trok;

en dat men het in zeer gtoote eerbiedigheid hiefa. Barlow voeg-
de 'er by, dat de bewoonders der omleggende plaatfen van zijn

Hoofdkerk zodanig met zekere fuperftitien ingenomen waren,
dat hy wanhoopte van hen die te doen verzaaken : dat hy derhal-

ven den Koning bad, zijn Stoel te Kaermarden over te brengen.

Hy gaf verfcheidene redenen , om dit verzoek t'onderfchraagen

,

en herhaalde het zelfs in verfcheidene brieven , doch zonder ge-
volg.

Hierna deed men te Londen brengen zeer kofteüjke kaften van
de Maagd , onder anderen die van \£7alfingham , Ipfwich, Wol-
wich, enlflinton; en Kromwei Hetze verbranden.

In deze algemeen-: verwoefting der Beelden en Reliquien ver-

gat men de kas vanThomas (a) Bekket niet, dcrijkftc van Enge-
land. Deze Man door. Hendrik de twedé tot hetAardtsbifdom

van Kantelberg verheven zijnde , verwekte dien Vorft groote

moeyelijkheden ; ftellende zich tegens zim gezag, en trachtende

dat van de Paus te beveftigen. Men deed hem eens tekenen ee-

nige artijkelen , welke de macht der Paufen bepaalden , en die der

Koningen herftelden.
,
Maar 't leed niet lang, of hy had berouw

van deze eenige daad van getrouwheid, welke hyledert zijn ver-

heffing tot de waardigheid van Aardtsbiflchop gedaan had. Ver-
volgens ging hy zich in d'armen des Paus werpen , van wien hy

ontfangen wierd als een Belijder, vervolgd omhetwezendlijkfte

punt der Roomfche leere. Terftond wierd de Koning van En-
geland in den ban gedaan , en zag zijn Staaten in 't verbod gefield

:

maar door de zorgen des Konings van Vrankrijk verzoende Hen-
drik zich met Thomas Bekket; invoegen dat het verbod afgelicht

wierd. Ondertuffchen was deze wargeeft niet zo haaft weer te

Kantel berg gekomen, of hy verwekte nieuwe beroerten; en ver-

gramd over dat geduurende zijn afwezen d'Aardtsbiflchop van

jork en eenige BifTchoppen des Konings. Zoon gekroond had-

den, befloot hy hen door de Kerkelijke tucht daar over te ftraf-

fen. Hendrik, die in Normandyen was, zei, z>o hy goede On*

derz^aaten had , dat een diergelijkp Priefïer hem zo veel ongeneug-

ten niet veroorzaaken zon. Op deze woorden toogen eenige y ve-

rige of gedienftige Hovelingen over de zee , en vermoordden
1 den
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den Aardtsbiflchop : maar de Koning betaalde hun yver zeer duur ;
1 53^»

zijnde genoodzaakt een ichrikkelijke boete te doen , tot uitwifTching

van deze mifdaad. Aan d'andere kant feilden de Monniken niet,

volgens hun gewoonlijke liften, verfcheidene mirakelen toe te Schrij-

ven aan het bloed van deze gepretendeerde Martelaar. Thomas Bek-
ket wierd vervolgens gecanonifeerd , onder de naam van S. Thomas
van Kantelberg j en gelijk hy zijn leven verlooren had door het ge-

Zag der Paulen te verdedigen , verhefte men hem te Romen boven
de Heiligen der eerfte Kerk, en boven d'A poftelen. Drie geheele

eeuwen hebben hem aangemerkt als een der doorluchtigfte Heili-

gen, die in den Hemel waren: maar om wel t'oordeelen van d'eer-

biedigheid , welke de volkeren hem toedroegen , hoeft men maar
t examineren de rekeningen der gaaven , die zy aan de voornaamfte

Altaaren der Kerk van Kantelberg deeden. 'tEerft dezer Altaaren

was gewyd aan onzen Zaiigmaaker ; 't twede aan de Heilige Maagd
;

en het darde aanThomusBekker. Ineen jaar gafmen aan het Altaar

van Jefus"Chrilfus 2 1 guldens; aan dat van de Heilige Maagd 633
guldens ; maar dat van S.Thomas had 83 26 guldens, 't Jaar daar

aan was de deeling noch ongelijker j want JefusChriftus had niet een
ftuiver; dttMaagd 41 guldens ; en de Heilig had 'er 9 5 43.
De volkeren aldus met S. Thomas van Kantelbt rg ingenomen zijn-

de, was zijn Kas wel haaft van een ongeloofelij ke waardy. Lodewijk
de VII. Koning van Vrankrijk , had de godvruchtigheid van een
pelgrimazie derwaarts te doen , en offerde een koftelijke fteen , de
Ichoonfte geacht die toen ter tijd in Europa was. En zekerlijk, 't Hof
van Romen vernoegde zich niet metBekket een dag in den Almanak
gegeeven te hebben: hetbefloot, hem noch meer eerste doen, wil-

lende dezen yverigen Martelaar van dePaufelijke macht, en vande
Privilegiën der Kerk , zo hoog verheffen als 't haar mogelijk was.
Aldus wierd de dag van de verheffing zijns ligchaams , dat 's te zeggen
dc7.Juiy, met roode letters getekend. Daarenboven verordende
men, dat 'er alle vijftig jaaren een Jübekijd van vijftien dagen zou
wezen, welke aanvang zou neemen daags voor zijn Feeftdag, des
middags, en geduurende de welke alle de geenen , die zijn Kas bezoch-
ten , aflaat van hun zonden zouden hebben. Dit blijkt uit het
Boek vande zeldc Jubehijd, die federtzijn overbrenging gehouden
wierd, dat 's te zeggen in den jaare 1420. wanneer 'er byna hon-
derd duizend pelgrims by zijn graf kwamen, 't Was aldus, dat de

Eee bewaar-
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i53g; bewaarders Fanzijn Rcliquien ongeloofelij ke rijkdommen derwaarts

z wiften re trekken. Maar het was ook deze betrachting, en de ge-

mer, tnxjm d^chtents der trouwloosheden vanThomas, welke Hendrik deeden

Oudheden befluiten om hem van zijnfchatten, en vanderang die Romen hem
\*

n ^anf^" in den Almanak gegeeven had, teberooven. Men ontdekte op dit
*'

oogenblik, dat zijn gewaand hoofd een val fch hoofd, en het rechte

by het overige van zijn ligchaam was. Zijn Kas wierd dan gebroken,

en weggedraagen. 't Goud alleen, 'tgeen dezelve omringde, vul-

de twe kiften, welken acht zeer fterke mannen kwalijk uit de Kerk
konden draagen. Vervolgens verbrandde men zijn beenderen, ge-

lijk eenige Auteurs gefchreeven hebben, en hetRoomfche Hof ge-

looft : maar anderen zeggen , dat ze zodanig verward waren met die

van verfcheidene gebuurige lijken , dat 'er niet minder als een mira-

kel geweeft moeit nebben om ze te kennen. De naam van S.Tho-

mas van Kantelberg wierd ook uit den Almanak gedaan, endedienft

van zijn dag uitallede Getyboeken. Zodanig was in Engeland het

eind van de luperftitieufè dienften der Beelden en Reliquien.
N

'i

u
i!

c
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l ~ ^ e Koning ziende in deze tijd , dat men niet zeer wel voldaan was

keligieitTt over d'Artijkelen der Religie, welken hy in't voorgaande jaar had
: doen gemeen maaken, befloot de geeften wat te verzachten. Ten

dezen einde vergaderde hy zijn Geeftelijlcheid , en deed , na verlchei-

dene beraadingen, een verklaaring van de voornaamfte punten der

Religie drukken. Deze verklaaring was getekend van negentien

Biflchoppen, acht Aardtsdiakenen, en zeventien Doctors in de God-
geleerdheid of de Rechten, en verklaarde het Symbolumder Apo-

rtelen , de leere der Zeven Sakramenten, de Tien Geboden, 'tGe-

bcd des Heerren , d'Engelfchc Groetenis, endeleerftukken van de

Rechtvaardigmaaking en 't Vagevuur. Maar gelijk men weinig tijdts

daar na dit werk in beter ftaat ftelde , zullen wy ''er tegenwoordig

niets af zeggen.

Zo haaft als Hendriks beleid te Romen bekend was geworden,

fchilderden vergiftige pennen hem met zeer fwarte verwen. Men
gaf hemde haatelijke naamen van Inoode tiran , en heiligfchender.

Men zei: dat hy den Hemel en den Heiligen den oorlog aandeed:

dat hy door een godlooze rtoutheid , die by de heidenen niet verdraa-

gen geworden zou zyn , zelfs niet teeens degeringrte ligchaamen,

de heilige graven gefchonden had: dat zijn wreedheid totd'uiterfte

top gefteigerd was j hebbende, onder een dekmantel van mildaa-

den

ven
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den van Staat, eerwaardige Monniken en goede Pricftcrs onmen- 1538.

fchelijker wijze doen fterven: dat een afgrijfelijke gierigheid en

begeerlijkheid hem een ongehoorde hciligfchcnding hadden doen
begaan ; dat hy alle de rijkdommen , welken de godvruchtigheid

van verfcheidene eeuwen aan Godts en zijner Heiligen eer had
gewyd, geroofd en ingedikt had. Men vergat niets , 'tgeenhem
aan de nakomelingen vervloekelijk kon maaken , als den haate-

lijkfte der Tirannen. Men vergeleek hem byde vervloekfte ge-
drochten ; bv Pharao , by Nabuchodonofor , by Belfazar , by
Nero, by Domitianus, by Diocletianus, en voornaamelijk by
Julianus. Men vond in hem alle de merktekenen van dezen Apo-
üaat ; en men zou 'er een naauwkeurige vergelijking af gemaakt
hebben , indien men Ffendrik niet van inooder leven geacht had

,

als den ander had geweeft. Voor het overige, men geloofde m
hen alle beiden te vinden groote verlichtingen , de zelve afval,

dezelve dekmantel van hervorming, en verfcheidene andere ge-

lijkheden Alle dagen wierden te Romen diergelijke dingen ge-
drukt. De nieuwigheden , welken men daar uit Engeland (Tuurde,

hielden "byna altemaal aanPolus, wiens ftijl men zelfs kende in

eenige gedrukte ftukken. Hendrik was 'er tot raazens toe over
vertoornd , en gevoelde nooit van zijn leven een zo geweldigen

haat , als de geene was welke 't beleid van Polus hem inboezemde.

Dit was de rechte oorfpronk der ftrengheid , waar mede hy de

Bloedverwanten van dezen Prelaat handelde.

Maar de gramfchap des Paus vernoegde zich niet met fchelden

en lafteren. Hy wierp eindelijk de Kerkelijke blikfemen tegens

hem uit, daarhy Hendrik drie jaaren te vooren mee gedreigd had,

't Vonnis der afzetting van dezen Vorft is in het Bulboek van Che-
rubin. Ondertuffchen gelijk 'er perfoonen zijn , genoeg ver-
blind, of wel genoeg voorkomen , omzaakep, dieaan al dewe-
reld bekend zijn , te loogchenen , zal men 't in onze V erzameling
vinden ; en ziet 'er hier een extraét af.

De Paus zei dan : („) Dathy, als Stadhouder van God hier Bulk des

„beneden, en gefteld over de Volkeren en de Koningrijken , om, H^^jf
1"

„volgens de woorden van Jeremias, uit te rooijen en te verdel-

y,gen, zich gehouden voelde toevlucht te neemen tot deftraffen^

„ dewijl de wegen van zoetheid gantlch geen werking voortbrach-

„ ten.Hier na haalde hy op, dat Hendrik, een Vorft die de Befcher-

3>mer des geloofs geweeft had, hebbende dit geloof verlaaten;

Eee 2
J5 zijn
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I 533- ,, zi/n wettige Gemalin verjaagd , zelfs tegens de verbiedingen

j
van de Heilige Stoel; eene Anna vanBoelangeheetcn in haar

plaats genomen j verfcheidene gevaarlijke en godloozeordon-
nantien gemaakt ; onderdaan den Paus van Romen de hocda-

" nigheid van Opperhoofd der Kerk te beneemen; dezen tijtel

5 ' zich zelve aangemaatigd ; zijn Onderzaaten gedwongen, op
" ftraf van de dood , hem dietegeeven; en den Biflchop van Ro-
ocheftcr, die zich tegens deze Ketteryen ftelde , doenfterven;

,, zich deKoninglijke macht onwaardig gemaakt had, engeval-

,, len was in de verharding van Pharao , zonder geraakt te zijn

door de liefddaadige vermaaningen van Klement de VII. De
Paus voegde'er by , dat alle deze mifdaaden bewaarheid zijnde,

hy hetbeleid des Apoftels, tenopzichte»vandeToveraar Eli-

"mas, navolgde, en toevlucht nam tot de cenfuren der heilige

"Kerk, om Hendrik te ftrarren : dat hy aldus, met hetgoed-
j> vinden der Kardinaalen , op nieuws dezen Vorft en alle zijn

,»begunftigers vermaande, weder te keeren van hun dwaalingen,

,5 hun onrechtvaardige wetten te vernietigen , en 'er d'uitvoe-

ringen afte (tutten : dat, zo zy 't niet en deeden , hy hen in den

ban deed, en hen berqofde , hem van zijn Koningrijk, en hen

van hun goederen : betaücnde den Koning in perfoon, of door

''een gelaftigde, ten 1 «atltcn binnen drie maanden te Romen te

" verfchijnen , en zijn Medcphchtcrs en Aanhangers , iichbin-

*> nen (eftig dagen daar te vervoegend, op ftraf dcrfwaarlte cen-

j> furen. Spreekende daarenboven uir, dat, zo de Koning en

„ zijn Medeplichters niet binnen de beftemde ujd verfcheenen,

,, zy vervallen waren, hy van zijn Koningrijk, en zy van alle

bungoederen: dat de Chiiltelijke begraaving, alszy kwamen
te fterven, hen rond uit geweigerd zou worden: dar van die

tijd af hetgantfche Koning rijk onder 't verbod zou wezen : dat
*' hy de zelve ftraffen uuitrekte over alle de kinderen van Hen-
»' drik en Anna, en over alle dekindcren zijner Medeplichters,

>' hoewel noch jong van jaaren ; vcrklaarende hen onbekwaam
,» om cenig amptof eenige waardigheid tebekleeden. Dit ge-

,, zegt zijnde , ontfloeg de Paus in dat geval Hendriks Onder-

„ zaaten, en de Vaflaalen zijner Aanhangers, van alle eedenen

„ verbinteniflen j verbiedende, dat men hen erkende, hem voor

„Vorft, en hen voorHcercn. Hyverklaarde heneerloos, en

„onbekwaam om teftament te maaken , of getuigenis te geeven.

Ver^



In ENGELAND, lil. Boek. 40;

j, Vervolgens verbood hy aan alle andere perfoonen , op ftraf van de l 51%*

„ban , eenige correfpondentie met hen te hebben , 'tzy ter zaake

„ van koophandel , of om wat andere reden het zoude mogen wezen

:

„en in dit oogmerk vernietigde hy alle hun contracten, en gaf den

„ eerftkomende de dingen , waar mede men met hen zou handelen.

„ Daarenboven beval hy aan alle de Geeftelijken , uit Engeland te

„ vertrekken , vijf dagen na dat de termijn , aan Hendrik gegeeven

,

„ verftreeken zou wezen ; en maar zo veel Priefters in het land te

„laaten, als 'er van nooden zouden zijn , om de kinderente doo-

„ pen , en de Sakramenten te bedienen aan de perfoonen die met be-

bouw van hun zonden ftierven: ditallesopftrafvandeban, enbe-

„rooving hunner goederen.

„ Hy belaftte vervolgens den Adel , en in/t algemeen allen óen

„ Onderzaaten van de?en Vorft, de wapenen regens hem op te vatten,

„en hem uit zijn Koningrijk te verdrijven j verbiedende hen , zich

„ voor hem te verklaaren , of hem eenige by ftand te geeven.

„ Hy ontfloeg ook d'andere Vorften van de verbonden , met hem

}
,gemaakt, otn'>ch temaaken. Hybefwoer zeer ernftelijk den Kei-

,', zer> enalledeKatholijke Vorften, op de gemelde ftraften, geeni-

j, gen handel meer met hem t'onderhouden ; en in geval zy anders dee-

,_,
den , ftelde hy hun Staaten. van gelijken onder 't verbod. Hy be-

,, val zelfs aan alle de Vorften , en aan alle de Krijgslieden , uit kracht

„van de heilige gehoorzaamheid welke men aan JefusChriftusStad-

, houder Ichuldig is, dezen Vorft te beoorlogen, om hem weer in

„ zijn plicht re doen treden; alle zijn goederen , gelijk ook alle de

„goederen zimer Aanhangers, waar zy die ook kwamen aan te tref-

„ fen , verbeurd \ en hen zelven flaaven te maaken.

„ Hy gaf daarenboven een order aan de Biffchoppen, dat zy drie

„dagen na het verftrijken van de tijd dit vonnis den volke zouden

„hebben aan te kondigen , inalle deKerken, volgens de gewoonlijke

„ ceremoniën , met brandende Kaarten, en in een woord , op de plech-

, 5
tigfte wijs die men zou konnen verzinnen. Hy fprak ook de zel-

„ ve ftrafTen uit over alle de geenen , die zich tegens d'uitvoering van

„ c'it vonnis zouden ftellenjbeveclende, dat men het zou aanplakken in

„ de fteden Romen, Doornik, en Duinkerken, opdat Hendrik en

„zijnBegunftigers'er kennis at hadden : 't geen 'er een genoegfaame
„aankondiging af zou wezen. Eindelijk verklaarde de Paus, dat wie

„zich kwam teftellen tegensd'uitvdtnn:; van dit vonnis, oftrachtte

Eee 3 „des
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,-^g. „des zelfs kracht te verminderen, de gramfchapGodts, endieder

5, Heilige A poftelen S. Petrus en S. Pauïus , over zich zou haaien.

Maar vermits de behendige Paus belpeutd had, dard'andere Vor-

ften Hendriks afzetting als een gevaarlijk voorbeeld aanmerkten

,

fchortte hy 'er d'nitvoering lange tijd afop. Eindelijk, bericht zijn-

de, dat de mcefte Klooftere in de Staaten van dezen Vorft vernietigd

waren , en dat men 'er de beenderen van S. Thomas van Kantelberg

verbrand had, hoewel d'Engelfche Auteurs het tegendeel zeggen
,

was hy 'er zo geweldig over vertoornd , dat hy den blikfem uitwierp,

in de hoop van Hendrik op zijn Troon te verwaggelen. 't Nieuw
vonnis, 't geen hy gaf, om het eerfte te doen uitvoeren, berïelicle:

d' Andoe
}>

r_) ar> gelijk de Zaligmaaker medelijden had gehad met S, Petrus , de

Vfcin't
„Navolgers van S. Petrus dit groot voorbeeld van barmhertigheid

lang ver- j> moeften navolgen : dat hy derhalven, hoewel hy ter oorzaak van
huUd., „Hendriks mifdaadeneen vonnis tégens hem geveld had, d'uitvoe-

,, ring daar af echter had opgefchort , op 't verzoek van verfcheidene

„Vorften, welke hem vertoond hadden, dat Hendrik mogelijk door

„ de zachte wegen en de minlijkheid gewonnen zou worden : dat hy

,

„voor zo veel hem belangde, lichtelijk een zaak geloofd had, daar

,, hy uit al zijn hert na wenfehte : maar dat eindelijk deze hoop t'eene-

„ maal verdweenen ziende , en bemerkende dat Hendrik zich hoe

„langer hoe meer verhardde ; dat hy zijn onheilige handen over de

„ Beelden der Heiligen , en over der zelver rijkdommen * uitgeftrekt

j , had ; dat hy S Thomas van Kantelberg had doen opgraaven j de-

,, zen Heiligen BhTchopzijn proces gemaakt ; zijn ligchaam om mif-

„ daad van gek wetfte Majefteit ten vuure gedoemd ; alle de rijkdom-

,,men, die aanzijn kasgegeeven waren, geroofd ; d'Abdy van S«

„ Auguftinus in de Stad Kantelberg vernietigd 5 de Monniken uit dit

„Kloofter gezet; wilde beeften in hun plaats gefteldj en zelve de

„neigingen van een beeft aangenomen: dat, ziende alle dezedin-

„ gen , hy d'opfchorting wegnam , en verordende , dat zijn Bulie af-

Ov K*u-
^ gekondigd , en uitgevoerd zou worden ; verklaarende, dat het hier

flaats van » toe genoeg zou zijn , dat ze aangeplakt ware te Dieppe ofte Bolonjen

Schotland
, }| in Vrankrijk, te S. Andries of te (a) Kalliftron in Schotland, en

Fronuer
t Tuam of t'Artifert in Ierland- Dit is van den 17. December

land. „rr?8.
De geenen , die deze twe vonnhTen zullen leezen, zullen 'er nood-

zaakelijk uitbefluiten, dat, zodePausd'onfeilbaareend'algemeene

Harder
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Harder der Kerk is, en zo al de wereld hem moet geiooven, nyeen 1538»

volkomene macht over alle de Koningen heeft , en de ftrengftecen-

furen tegens hen gebruiken kan. En gelijk de mifdaaden, daar Hen-
drik mee befchuldigd was , daadelijke en bewaarheide zaaken geweeft

hebben, voor 20 veel de daad betreft, volgtdaaruit, ofdatdePaus

bekleed is met de macht van de Koningen afte zetten , of dat hy niet

onfeilbaar is ; dewijl Paulus de III. zich deze macht heert toegeëi-

gend, en dat, zo hy ze zichonrechtvaardiglijk toegeëigend heeft,

hy fchuldig is aan een leugen , en een Valiche leere geleerd heeft

:

't geen met d'onfeilbaarheid niet te famen kan gaan. Om deze materie

aan te dringen , de gronden van Hendriks afzetting bewaarheide

zaaken zijnde, moet het vonnis , 't geen Paulus de III. tegens hem
gaf, een zeer rechtvaardig vonnis geweeft hebben. Alledegeenen,

die de Roomfche Stoel voor een onfeilbaare Stoel erkenden, heb-

ben deze Bulle moeten gehoorzaamen : en de Rebellien, welken

men onder de Regering van Hendrik de VIII. en onder die zijner

Kinderen gezien heeft, door dit vonnis onderfteund zijnde, recht-

vaardigt hetdezelven noodzaakelijkiofd'onfeilbaarheid van de Room-
fche Stoel valt ter aarde, 't Geen men tot de verweering van Paulus

de III. kan zeggen, is dat, hoewel hy zijn blikfemen verder voort-

geduwd heeft , als zijn Voorzaaten noch ooit hadden gedaan, hy

goede waarburgen had van 't geen hy deed ; hebbende de Paulèn fe-

dert 500 jaaren zich demacht van de Keizers en Koningen af te zet-

ten aangematigd , en zelfs zich 'er ook dikwils genoeg af gediend.

De gelchapenheid der zaaken van onze tijd heeft my deze overden-

king ontrukt, inde welke men ziet, dat alledegeenen, welke d'on-

feilbaarheid des Paus gelooven , noodzaakelijk gelooven , dathyde

ketterlcheKoningen kan afzetten. Want de gewoonlijke onderfèhei-

ding des Paus, aangemerkt als Leeraar,ofals O pperhoofd van de Kerk,

heeft hier gantfeh geen plaats; dewijl, toen Paulus de III. Hendrik

in den ban deed , hy het zichtbaarlijk ex Cathedra deed
,

gelijk men
fpreekt, dat 's te zeggen in de hoedanigheid van Harder, weidende

zijn kudde, en d'onnutteof verdurvene leden affnijdende.

Paulus ftuwde zijn gramfchap en wraakzucht noch verder voort.

Hy trachtte de Chriftene Vorften tegens Hendrik optemaaken, en

inzonderheid den Koning van Vrankrijk , en den Koning van Schot- . „

land, Hy aanbood zelfs dezen laatfte geheel Engeland j verklaa- Htfhrtev.m

rende hem > dat Hendrik een Ketter was , een Schcurmaaker, fchul- schotlmJ,
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1^3 8. <% aanoverfpel ind'oogen van al de wereld, een moorder van zeer

veel onnozelen, wederfpannig regens den Pauszijn Heer, enfchul-

dig aangekwetfteMajefteit, en omdezeraitdaaden rechrvaardiglijk

afgezet. -

De wond wierd toen dan ongeneezelijk ; en men geloofde te Ro-
men, dat 'er zo veel te verdienen W3S met Hendrik te beoorlogen

,

als dien tegen s deTurken te voeren. Polus zelve fchreef in zijn boek

,

dat d'eerfte dezer daaden veel verdienender was alsdetwtde.

De bhkfemen van 't Vatikaan echter in die tijd een gedeelte van hun
kracht verlooren hebbende, detden ze zeer weinig werkings ; 't en zy
dat ze Hendrik mogelijk uitfteekend verbitterden tegensallezijnOn-

derzaaten, welken hy achterdocht van heimelijk vuftand met Po-
lus.

i

D
t?

e
j
fte " Zo haaft als hy het vonnis van zijn afzemng zag, deedhy Ach.

liiKhetd van ,, .. „.rri n -c im -i • . i
Engehni van alle zijn Biiichoppen een temmen ju e verklaaring geevtn , in de

tcgen^den
'1 we^e , nahet aangematigd gezag der Paulen verworpen te hebben,

raus. om de redenen die wy hier voorhebben verhaald , zy beflooten , dat

men het volk moeftieeren, dat Jefus Chriftus aanzijn A poltelen, en

aan hun navolgers, uitdrukkelijk verbooden had, de macht van 't

fwaard, of 't gezag der Koningen, zicbaan temaatigen; endat,zo

de Biffchop van Romen , of eenige andere Biffchop , zich deze macht

gaf, hy een tiran was, en een geweldenaar, die het Rijk van Jefus

Chriftus trachtte om ver te werpen. Negentien BhTchoppen, want
daar waren 'er toen geen meer in het Koningrijk, tekenden deze ver-

klaaring , mitfgaders vijf-en twintig Doctors. Dit moet geweeft:

hebben kort voor de maand May va n den jaare 15^8. De reden 'er af

is , dat Eduard Fox , Biffchop van Heretord , wiens tekening men
indit ftukhad, op den 8. van die maand kwam te fterven. Wyders,
de Koning vergaderde by de?e gelegentheid de Geeftelijkheid niet

volgens de gewoonlijke formaliteiten ; want , behalven dat 'er de

Boeken niets afzeggen, hebben wy 'er een bewijs van ; dat is dat, zo

deze verklaaring in de Vergadering der Geeftelijkheid gemaakt had

geweeft, Kromwei die voor alle d'andere Gedeputeerden getekend

zou hebben , daar hy ze in tegendeel nu ganttch niet getekend heeft,

't Staat derhalven te gelooven , d.it de Koning de Geeftelijkheid op

bloote gezegelde brieven deed vergaderen ; of dat, volgens 't geen

alrecdts gebruikt had geweeft , men de verklaaring te Londen opftel-

de, en ze vervolgens ieder Biffchop in zijn Biidom deed tekenen.

Wy
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Wy hebben hier over noch een origineel fluk, alleenlijk van acht i<i%.

BifTchoppen getekend j welke, na mijn gevoelen, de geenen waren,

die men toen indegebuurfcbap , of in de Stad Londen vond. Hun fteton7L£

vborneemen was , te toonen dat de laft , door onzen Zaligmaakcr nHg,No.67 ^

aan de Geeflehjken gegeeven , hen bloote Dienaars des Euangeliums
maakt , om de volkeren ['onderwijzen in de zuiverheid der leere:

dat daarentegen verlcheidene plaatfen der Schriftuur 't gezag der Vor-
ften over alle hun Onderzaaten, zoPriefters, BifTchoppen, als an-

deren, klaarlijk beveiligen: dat de macht der BifTchoppen enPrie-
fters zich uitflrekt tor de zorg der zielen, tot de bediening der Sakra-

menten, en tot de verklaaring van Godts woord: dat alle deChri-
flene Vorften zich aan dit woord Godts onderworpen erkenden ; maar
dat, alsdePrieflers, ofde BifTchoppen , in d'oeffening hunneramp-
ten laauw en flap worden, het de plicht der Chriftene Vorften is hen
de bedieningen daar af beter te doen waarneemen. Gelijk deze ver-

klaaring onder and-eren getekend is van Hilfey , Biffchop van Ro-
chefter, moet ze gemaakt £>eweefl zijn na het jaar 1530. in het

welk hygewyd wierd; en gelijk men 'er ten anderen de tekeningen

van Schaxton en Latimer in ziet, moet ze gemaakt zijn voor het

jaar 1
5 39. dewijl zy zich alstoen van hun Bildommen ontiloegen.

Ik geloof voor my, dat ze getekend wierd terzelve
v
tijd alsd'eerfte,

en zulks om de volgende reden. Men deed te Romen zeerbeleedi-

gende geruchten voor Hendrik Ioopen : dat hy de Geeflelijke ampten
t'eenemaal vernietigd had : dat hy loogchende , dat hetgezaag der Gee~

ftelijken van godlijk rechtwas', dat hy het zelvegantfcb en al onder

de wereldlijke macht, deed (laan : en dat hy pretendeerde , dat het

zonder zijn Commiffie geenige krasht had. De Koning willende dan
de lader te fchande maaken , befloot zich te verklaaren over den aart

en d'uitilrekking der geeflelijke en der wereldlijke macht. En ze-

kerlijk, hy nam hier in een zo rechtmaatige middelweg, dat ze deze ziet de By-

geruchten ongetwijfeld ftutten moed. Maar ik heb niet konnen te voegingen

weeten komen, ofmen van deze verklaaring eenig openbaar gebruik ™*
J£

e/M

maakte. •

DeeL
tWas ook in dezelve tijd, dat 1500 exemplaren van de Bijbel,

in'tEngelfch overgezet, en gedrukt door Grafion, opzijn eigene 'cWgeifck
koften , in 't licht kwamen. Deze Bijbel wierd Hendrik aangeboo- gcamkc.

den doorden Vikaris Generaal , die van hem verkreeg , dat allerhan-

de perfbonenze zouden mogen leezen, zonder daar over on trufl: of

F ff gemoeid
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l f$$- gemoeid te worden. Kranmer , uitfteekend voldaan over zodanig

een tcêe , bedankte 'er den Vicegerent voor , met groot e tekenen van

y ver,en fchreefaan hem onder andere dingen: dat hy eindelijk de vreug-

_ c de had van den qrootcn dag eenergelukkige Reformatie te zien, wel-

ifvanden ks alreedts in Engeland begon te verschijnen , dewijl het licht van
lïAugu- Godts woord daar lichtte, zjonder door wolken verduifierd te zijn.

***• Men had in 't eerft deze overzetting na Parijs gezonden; wordende

de werklieden van Engeland niet bekwaam genoeg geacht tot een zo

gewichtig werk De zorg van deze druk wierd Bonner aanbevolen,

die Hendriks Cezant aan het Franfche Hof was , en dien Kromwei
trachtte te voorderen , om hem tegens Gardiner te {lellen. Francais

del. ftondtoe, dit men dit groot werk te Parijs drukre; en de druk

was alreedts zeer ver voortgezet , zijnde het boek in Folio : maar op

de klachten der Geeftel ijkheid van dat land wierd zegeftaakt, en het

meefte gedeelte der exemplaaren aangetaft, en opentlijk verbrand.

Nuuwelijks kon men 'er eenigen bergen , welken men , met de

formen en de werklieden , na Londen (tuurde. De druk .'oleindigd

zijnde, verkondigde Kromwei , door des Konings laft, een bevel:

Nieuw bevel
ff Oat a Ile de Geeftelijken een dezer Bijbels ir» hun Kerken zouden

d
Ztf°onz!e

S
' » ncDben: dar zy een iegelijk toe souden baten uie te leezen: datzy

TertAmr >j zelfs alle hun Parocbiebro ders daar toe zouden opwekken , met
Lmg, AT#.68. „hen de Scnnftuur te verbeelden als het leevendig woord van de

„ waare God , 'r geen alle de Chriftenen gehouden waren te geloo-

„ ven en t'omhelzen , zo hun zaligheid hen ter herte ging : dat zy

„hen zouden befwe ren , zich niette verletten met dii puiten, raa-

„ kende de zin der fwaire plaat fen; en dat zyin tegendeel hen zou-

„ den bidden zich daar over tegedraagen aan het oordeel van verlichte

3 , en verftandige perfoonen.

Deze order wierd van anderen gevolgd Men beval aan de Gee-

ftelijken, (,,) zorg tedraagen, dat hun Parochiebroeders d'artijke-

,,len des geloofs kenden , en dat zy leerden 't Gebed des Heeren,
,,'tSymbolum derApoftelen, en de Tien Geboden, in 't Engelfch.

„ Men belaftte hen , in ieder Kerk , een minften eenmaal in drie

„maanden, te prediken over den aart van het waarachtig Evange-

lie} 'tvolktenouigen tot werken van barmhertigheid en liefde te

„doen ; hen het geloof wel aan te beveelenj en hen tevertoonen,

„dat ze geen ftaat moeften maiken op de werken van andere men-
„ fchen j noch op de kracht der Bedt vaarten, der Reliquien, der Beel-

den,
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„den, noch opdeherleezingvaneenPaternofter, dat deze dingen > ^2%
# , die men niet en verftond, tot de fuperftitie , en vervolgens tot d'af-

„godery , geleidden; en dat deze twe mifdaaden, meer alseenige

„andere, Godts gramfchap en wraak overzichtrokken.

„ Kromwei beval daarenboven, dat men de Beelden , na de welken
„het volkin devotie ging, om 'er offeranden te doen, afzouwer-
„pen. Hy verbood 'tgebruik der kaatffen, die men gewoon was

„ voor deze Beelden t'ontfteeken; en ftond niet toe , dat men 'er fl:el-

„de, als voor het Kruisbeeld, voor bet Sakrament, en voor het

„ Grafonzes Zaligmaalcers. Hy beval , dat men het volk zou leeren

:

„dat de Beelden het boek der onweetenden waren, en een vertoo-

„ning welke men hen gaf van het leven eeniger Gelukzaligen : dat

3, de geenen , die daar een ander gebruik in zochten , de mifdaad van

„afgodery begirrgen ; dat, om een zogevaarlijk misbruik te voor-

„ komen, de Koning, die alreedts verlcheidene Beelden, door de

„welken men verleid was geworden , had doen afwerpen , voorders

„ alle de geenen zou verdelgen , welke een onderwerp van val en ar-

„ gemis konden wezen. Hy wilde zelfs , dat , zo eenige Geeftelij-

„ ken diergelijke verbeeldingen voorheen verheft , ofde bedevaarten

,

„ welken men derwaarts deed, hadden doen gelden , zy opentlijk hun
„mifdrijf bekennen, en verklaaren zouden , dat zy alle deze dingen

„gezegt hebbende , zonder'er de grond af inde Schriftuur tevin-

„den, zich hadden laaten vervoeren door eenalgemeene dwaaling,

„welke winftzuchtige lieden in de Kerk ingevoerd hadden.

„ Men gaf hen ooklaft om onderzoek te doen na alle.de geenen,

•„ welke 't leezen van Godts woordt in'tEngelfch zouden beletten,

s
,en zich tegensd'uitvoering van des Konings Gebod ftellen.

„ Vervolgens beval men hen , Boek te houden van de geeftelijke

„ ordonnantien dezes Vorfts, ten einde zy de zei ven het volk, ten

„minften vier maaien in 't jaar, konden voorleezen.

„ Men verbood hen , veranderingen te maaken in d'onderhouding

„der heilige dagen , immers zo zy 'er het verlof niet toe verkree-

„ gen hadden. Men gebood hen , de vigilien der heilige dagen, die

„afgefneeden waren, nietig te verklaaren. Men beval hen vooral,

„ den dienft van S. Thomas van Kantelberg niet meer te leezen. Men
„fchafte af de kniebuiging , welke het volk na het Sermoen , ia't

,, Ave zeggen ,
gewoon was te doen , om de vergiftenis des Paus te

,, verkrijgen. Eindelijk
}

gelijk het volk in de proceflien zo vee-1

Fff 2 gebeden
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„gebeden aan de Heiligen richtte, dat het geen tijd had om op God
,, te denken, hadden deGeeftelijken ook laftom henteleeren,datze

„ veel beter zouden doen met alle die Orapro nobis te laaten vaaren

,

3, en d'andere gezangen te zingen , welke nood zaakelij ker en krach-

„ tiger waren als die.

Deze ordonnantie verwaggelde drie gronden der Religie van die

tijd : zy vermaande het gemeene volk tot het leezen van de Bijbel in

haar eigene taal : zy vernietigde al den dienft der Beelden: enzygaf
aan ieder Priefter het verlof van alle fuffragien der Heiligen telaaten

vaaren. Zy wierd ook aangemerkt als een doodflag , welke men
d'oude Religie toebracht. Maar d'aanhangers van deze oude Religie

wiftenzo wel te veinzen, dat zyden Koning gant/ch geen reden ga-

ven om ten dezen opzichte over hen te klaagen. Aldus was Hendrik
volkomen meefter in zijn Staaten : niemand dorft hefnongehoorzaam
zijn: hy had de Rebellen weer tot hun plicht gebracht : zijn uit-

heemfche verbonden fielden hem in een ftaat om de gramfchap des

Paus niet te vreezen : en tot toemaat van geluk , verlooren zijn vyan-

den , die ftaat gemaakt hadden op de geneigdheid van de Princes Ma-
ria tot hun party , al de hoop , toen zy de Koningin Johanna een

Zoon aan de Staat zagen geeven. Deze jonge Vorft ontfing in den

doop den naam van Eduard, en had den AardtsbhTchop van Kantel-

berg tot een zijner Gevaders. Alle deze zaaken ftortten de verflagen-

heid inden geeft der geener, die geen Hervorming begeerden, en

de blijdfehap in het hert der anderen. De laatften hadden alleenlijk

de droefheid van te zien , dat de geboorte van de jonge Prins de

Moeder 't leven gekoft had, welke twe dagen na baar baaren ftierf.

Gelijk de Koning zijn andere Vrouwen nooit zo zeer bemind had,

als hy deze had bemind
, ging hem dit verlies ter herte j en zo men

eenige Schrijvers gelooft • 't was zijn droefheid die hem verplicht-

te twe jaaren weduwenaar te blijven. Anderen niettemin, welke

geloofd hebben , dat hy niet tederheidts genoeg had , om zich lange

tijd te kwellen over een verlies als dat, hebben niet gefeild de wei-

nige naarftigheid , welke hy aanwendde om weer te trouwen, aan rede-

nen van ftaatkundetoe telchrijven. Wat 'er afzy, de geboorte van

de jonge Prins de hoop der geener, welke ftaat gemaakt hadden op
de komft van Maria tot de Kroon , om ver werpende , namen zy toe-

vlucht tot een blinde believing voor Hendrik.

.Gardiner was van d'eerften in tegens de Monniken te tieren,- nee-

mende
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neemende dikwils in zijn Sermoenen de gelegentheid van denKo- » JS^-

ning te prijzenover de vernietiging derKloofters. Van een andere

kant had d'Aardtsbiffchop van Jork zich by dezen Vorft herfteld: A^nhVnfeM*

en ik zie uit de gedenkfehriften van die tijd niet, dat hy zich tegens van de Paus

de verwoefting der Kloofters gefteld heeft. Hy fchreef alleenlijk dak.

aan Kromwel ter zaake des Kloofters van Hexam , en vertoonde hem,
dat dit Kloofter geduurende de laatfte invallen der Schotten een

groot getal van perfoonen verzameld hebbende , de Koning, met het

zelve te behouden , een eerlijke daad zou doen , en die zelfs ook niet

zonder vrucht zou wezen. Hy voegde 'er in dezen brief noch by; dat

hy den nieuwen Predikers met alle yver de mond ftopte ; dat eenigen

dezer Predikers dorften ftoften , dat zy in weinig tijds verlof zouden

hebben omopentlijk te prediken; dat hy in der daad verftaan had,

dat d'Aardtsbiffchop van Kantelberg hen vryheidhadgegeeven om
het te doen: maar hy befwoer Kromwei, een zo groot ongeluk te

voorkomen. Dit is het alles, 't geen ik noopende dezen Prelaat ont-

dekt heb.

Ik vind in de Rollen van den jaare 1538. een vergiffenis, ver-

gund aan Stokkefley , Biffchop van Londen , over verfcheidene zaa-

ken door het gezag van het Roomfche Hof gedaan , en 'er Bullen af

getrokken te hebben. Dit Ichijnt vry vreemd ; want, indien hy

deze misflag voor de vredebreuk had begaan , vond hy 'er de vergee-

ving af in het algemeen pardon , 't geen de Koning wegens dierge-

lijke fouten aan zijn onderzaaten gaf. Zo Stokkefley nu een byzon-

fier wilde hebben , hebben wy reden om verwonderd te wezen , dat

men het nietterftond geregiftreerd heeft. "Wat 'er af zy, 'k kan my
lichter vroedmaaken , dat het by des Secretaris achteloosheid toege-

komen is, als dat ik Stokkefley fchuldig zou gelooven aan een mis-

drijf , 't geen de Koning toen ter tijd zeer befwaariijk aan een Biffchop

vergceven zou hebben.

De believing, welke d'aanhangers van Romen in alle ontmoetingen

voor den Koning hadden , en hun onderwerping aan de willen vaa

dezen Vorft , decden hem meer na hun raadingen luifteren , alshy fê-

dert lange tijd had gedaan. Gardiner had onder anderen groot ver-

mogen op hem. Hy was eindelijk teruggekomen van zijn Gezant-

fchap in Vrankrijk, 'tgeen eenige jaaren geduurd had, en van dat

inDuitfchland, daar men hem verdacht van zich heimelijk met den
Keizer en den Paus verzoend te hebben. Men geloofde zelfs, dat hy

Fff 3 ver-
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r$ 38. verftand met beide die Hoven hield. De grond van deze gedachte

ontftond indeftad Regensburg;, daarGardiner toen ter tijd was met

den Ridder Knevet , dien Hendrik in commiffie by hem gevoegd had.

Een Huisgenoot desLegaats vindende eender Huisgenootenvan

Knevet, en neemende hem voor een der geenen van Gardiner, dien

hy eertijds gekend had, repte iets van de^e verzoening. Knevet, van

het geval verwittigd , fprak den Italiaan , en hoorde genoeg van hem

,

om van de waarheid der zaak overtuigd te wezen. Gardiner van zijn

kant verneemende wat 'er gezegt was, verbreidde , om de gevolgen

van een diergeiljke verklaaring te ftutten , dat den Italiaan omgekocht

was om hem te bederven. Terftond, gelijk hy zijn klachten daar

over deed aan Granvel , Kancelier des Keizers
;
wierd den Italiaan in

de gevangenis gezet. Hendrik , van dit al les verwittigd, geloofde , dat

het in derdaad een (treek van Gardiner.? vyanden was, ofvein'de ten.

minften het daar voor te houden jwant hy vervolgde hem te gebn üken.

Maar hy deed in verfcheidene gelegentheden een uitlteekende~ ver-

fmaading voor hem blijken, dienende zich meer van hem als een flaaf

,

dan als een Minifter van Staat. Hy was een ongemeen-behendig man,

diede gefteldheid en den aart des Konings grondig kende, endiezyn

tyd waar wift te neemen , om hem in een zaak re wikkelen.

Hy-was de geen , die aan dezen Vorft vertoonde . dat hy , om
zich t'eenemaal in veiligheid te ftellen , voor de werkingen welken

Gardiner ruit de Bulledes Pauszou konnen voortbrengen, 't zy in zijn eigen Ko-
den Koning ningryk , ofin d'uitheemfche landen , maar zijn yver tegens de Ket-

sakMmcnta- ters, en voornaamelyk tegens de Sakramenranflen , had te doen bly-

riflen. ken# \flet dezen naam doopre men alle de geenen , welke de lig-

chaamelyke tegenwoordigheid van Jefus Chrifrus in het Sakrament

loogchenden. De Koning , die met deze ligchaamelyke tegen-

woordigheid ingenomen was, liet zich lichtelijk daartoe brengen,

om eenige ftrafheid over dit punt te betuigen j en te meer , dewijl de

Vorften van Duitichland , welker vrienalchap hyftreelde, altemaal

Lothtraanen zijnde, niet geftoord zouden wezen over deze ver-

volging derSakramentariflen.

Zijnde aldus voorkomen, omhelfde hy de gelegentheid van zijn

afkeer voor deze vyanden vandeligchaamelijke tegenwoordigheid te

doen uitbarften. Een Jan Nikolfon gcheeten , anders Larabrecht

,

was in die tijd , wegens mifdaad van Kettery , voor den Aardtsbif-

fchop van Kantelberg gebracht. Hy had eertijdts Prediker gewceft

van
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van d'EngelfcheMaatfchappy t'Antwerpen ; en hebbende aldaar I5i^ t

kennis gemaakt met Tindal en Frith , verfterkte hy zich wel haaft .

inde waare Religie, daarBilney hem d'eerfte gronden af gegce- vervolgd op'

ven had.Maar de Kancelier Morus den Kooplieden gebooden heb- betichting.... , , n \ a i

&
t- i j van Kettcry.

bende zich van hem t ontilaan , Keerde hy weer na bngeland. -

Zijnde vervolgens in de handen van "Warham gevallen , lei men
hem een ige Ketteryen te laft. Niettemin, de dood des Aardts-

biflehops , en de veranderingen die in 't gevolg gebeurden, deeden

hem zim vryheid verkrijgen; waarna hy te Londen fchool hield.

Hebbende hier op zekere dag den Doólor Taylor , naderhand

Biffchop van Linkoln, hóoren prediken over de wezendlijke te-

gen woordigheid, ging hy by hem, en opende zich wegens de re-

denen , die hem beletteden de zelve te gelooven. Naderhand
gaf hy ze hem in khrift , verdeeld in tien artijkelen. Taylor

deelde ze mede aan de Doctor Barnet , die in 't midden der Luthe-

raan?^ opgetrokken zijnde, daar niet alleenlijk hun leere, maar

ook hun aart , aangenomen had. Hy liet zich voorftaan, dat,

zo Lambrechts gevoelen zich in Engeland verbreidde , het de

voortgang der Reformatie ftuttcn zou. Zy gingen derhalven

beiden naKranmer, die toen ter tijdinLuthers gevoelens was,

hebbende die gezoogen van zijn vriend Oilander. Latimer was

ook van deze party. Lambrecht wierd dan voor hen gebracht;

eri zy trachtten hem te brengen tot te herroepen : maar , door een

noodfchikkelijk befluit, appelleerdehy aandeKoning.
Gardiner feilde niet de gelegentheid waar teneemen. Hy prent-

te den Koning in , dat menftrengelijk, enmet uitbarfting,tegens

Lambrecht moeft te werk gaan. De Koning , aangehitft door

zijn hoogmoed , en door een valfche verbeelding van zijn belan-

gen , befloot, ter >elve tijd zijn verftand en zijn yver te doen uit-

blinken. Daar wierden brieven na verfcheidene plaatfen geftuurd ,

om de Grooten des Koningri/ks , en de Biflchoppen , te nodigen ,

dat zy zich by het wijzen van deze zaak wilden laaten vinden,
't geen de Koning bywoonen wilde , niet alleenlijk als Vorft, maar
ook als Difputant. De groote zaal van'Weftmuijfter was op de
beftemdedag vervuld met BifTchoppen , en andere Geeftelijken,

metperfoonen van d'eerfte rang , met Heeren , met Rechters,
met Raadtsheeren van Staat, en mee een ongeloofelijke menigte
van aanfehouwers.. Alle de "Wachters waren in 't wit gekleed;

en
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i£$8. en de tafel van de vierfchaar was met ftof van de zelve koleur be-

dekt.

Lambrecht voor de balie gebracht zijnde , deed de Doctor
Daycs d'opening der zittingen ,

'
door een vertoog over de zaak

welke men ftond te wijzen. Hy zei onder andere dingen, dat

deze groote vergadering daar was, nietom artijkelen der Religie

in twijiïel tehooren trekken; maar om den Koning , dat Opper,
hoofd der Kerk, deKettery van Lambrecht te zien wederleggen,

en doemen.

Dit gezegt zijnde, beval de Koning den Gevangen, zijn ge-

voelen noopende het Heilig Avondmaal te verklaaren. Lam-
brecht j eer hy antwoordde , prees de goedheid, welke de Koning
had, van zelve de zaaken zijner Ondcrdaanen te hooren, en ver-

hefte het oordeel en de voorzichtigheid van dezen Vorft. Maar
Hendrik hem ftoorende , zei hem in \ Latijn, dat hy daar niet en

was om zich te hooren prijzen , en dat hy htm derhalven beval,

tot de zaak te komen. Deze woorden , uitgefproken met een

ftraffe toon , brachten Lambrecht een weinigje in wanorde. De
Koning vraagde hem op nieuws, of het ligchaam van Jcfus Chri-
ftus in het Sakrament was , of niet. Lambrecht antwoordde met
de woorden van S. Auguftinus, dat het Sakrament in een zjn het

ligchaam des Zaligmaakers was , en in een andere zjn niet. Maar
Hendrik willende, dat hy ftiptelyker fprake, pafte hy hem ten

antwoord, dat het Sakrament het ligchaam des Zaligmaakers

niet en was. De Koning wierp hem tegen de woorden van d'in-

ftelling des Avondmaals, dit is mijn ligchaam^ en beval vervol-

gens aan den Aardtsbiffchop van Kantelberg, hem te wederleg-

gen. Kranmer examineerde en beftreed niet meer als een gedeel-

te van Lambrechts gevoelen, dat 's te zeggen, de emeftie of het

onmogelyk is dat een ligchaam te gelykoptwe plaatlcn zy. Hy
bracht hier op te berde de verfchijning van Jefus Chriftus aan

S. Paulus ; betoonende dat, hoewel het ligchaam van Jefus

Chriftus altyd inden Hemel was, S. Paulus het echter op d'aar-

de zag. Maar de Gevangen berichtte daar op, dat het welwaar

was, datS. Paulus een ftem hoorde, en dat hy een gezigt had
j

maar dat hy het lighaam van Jcius Chriftus , 't geen toen in den

Hemel was, niet en zag.

DeBifïchop yan Wincheftcr vindende, datKranmer'den Be-
fchul-
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Gehuldigde niet genoeg en perfte, ftakhyzichin't difpuit. Tonftal

I ^^ 8 '

(prak ook lange tyd wegens d'Almachtigheid Godts , welke zijn

eenig argument was. Hy zei daar over , dat eenige fchijnbaare

fwaarigheden deze godlyke macht niet bepaalen moeiten , ter oor-

zaak dat ze daar uit iprooten , dat wy de dingen niet wel begrypen
konden; dat onze ken nifTen fwak zijnde, de denkbeelden van on-
mogelijkheid, welken wy ten zekere opzichten maakten, met die

fwakheid ook behebt waren.

Maar Stokkesley geloofde een overtuigend bewys gevonden te

hebben, 't geen, volger«s zijn gevoelen , een eind van 't difpuit

maakte. Hyzei, dat men in de natuur zelve een zelfstandigheid in

eenandere felfftandigheid veranderd zag; blyvende de toevallen al-

tijd in wezen. Om dit voordel te bewijzen, bracht hy te berde,

dat, als men water doet kooken, tot dat het t'eenemaal uitgewaal-

lèrnd is, de zeirïiandigheid van dit water in de zelfstandigheid der

lucht verandert, en dat het toeval, dat 's te zeggen de vochtig-

heid, daar al 'td blyft. Een perioon van die tijd, die in de verga-

deringwas, verhaalt ons, datderedendesBjffchopsde toejuigchin-

gen van al de wereld onrfingj en dezen Prelaat een groote vernoegd-
heid baarde. Maar ik weet niet j ofdeze perfoon onderfcheid wift te

maaken tuiïchen een lach van befpotting , en een lach van voldoening,

k Weet alleenly k , dat een diergelijke buiten fpoorigheid bekwaamer
wasomgekfehteren, als iets anders, te^verwekken. 't Is ook een
redenering, die naauwelyks een Schoolier vergeeven kan worden,
tebefluiren uiteen toevallige verandering, daar de zelHtandigheid

altyddezelveis, dewijl'ergeenige verandering is als in de gedaante

en de hoedanigheden, volgens de taal van deze Filozofie die toen ter

tijd geweldig in fwang ging ; te befluiten ,- zeg ik , uit deze ver-

andering van toevallen een verandering van zelfftandigheid , daar

een ftof vernietigd , en een andere (lof in des zelfs plaats voortge-
bracht moet worden. Dit argument liet echter niet Lambrecht een
weinig te verdooven; en'tzy dat de dreigende aanfehouwingen des

Konings hem voorders t'eenemaal verhaalden; 't zy dathy zich onr
bekwaam gevoelde, om het groot getal van befpringers langer

't hoofd te bieden , overvallende hem bywylen tkn peribonen met
bewijzen, d'een naden ander; 'tzy dat de majefteit der gehoorzaal
hem den mond (loot ; ofdat de langwyligheid van de daad , die nu vyf
uuren had geduurd , hem uitgeput had ; hy iweeg eindely k ftil. Een

Ggg per-
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i£3*. ptrfoon, dicvan de vergadering wis, heeft verhaald , dat hy zich

t'eenemaal buiten adem vond , en dat hy fliet te fpreeken , toen hy

zag dat men geen ftaat en maakte van 't geen hy zei. Maar d'ande-

renfehreevenzyn ftilfwygen toe aan de kracht der redenen, welken

men hem tegengeworpen had. Akiusgaf de gantfche vergadering

't voordeel aan des Konings party. Deze Vorft ziende, dat de Be-

(chuldigde niet een woord meer lprak , vraagde hem, ot hy einde-

lijk verwonnen was, en of hy leeven of fterven wilde. Lambrecht
antwoordde hem, dat hy zijn ziel aan God, en zijn ligchaam aan

des Konings wil lteldc. Maar de Koning voerde hem te gemoet,

dat hy niet gaan wilde voor een belchermer van Ketters; en dat hy

hem ie kiezen gaf, of d'aff weering , of de dood. Vervolgens,

Ziende hem volllandig in zijn eerfte befluit , beval hy aan Krom-
wel, hem zijn vonniste vellen , als een hardnekkigen Ketter. Lam-
brecht wierd dan gerecht op de plaats , Smithfield geheeten , doch op

d'onmenfchelijkfte wyze des wereldts. Zijn beenen en dyen ver-
Hyword ver- , j •• j i i i • > J i- l
brand. brand zijnde, en het vuur te klein om aan t overige des ligchaams

te reiken, ofimmersom hem eensilags te verteeren , lichtten twe

der Officieren hem op hun heibaarden op, noch leevende , en roe-

pende i
niemand als Jefus Chriftus , niemand als Jefus Cbriftus.

Hier na lieten zy hem in 't vuur vallen , daar hy wel haaft tot afch ver-

brand was. Hy was een geleerd man , en zeer godvruchtig. Zijn

antwoord op d'arykelen , walken Warham hem tegenwierp ; en het

boek , 't welk hy in de gevangenis maakte , tot de verdediging zyner

gevoelens, en 't geen hy aan Hendrik opdroeg , bctoonen, dat hy

voor die tyd zeer verlicht was , en daarenboven een uitfteekend oor-

deel had.

Nadeze executie, maakten d'aanhangers der oude Religie Hen-
drik vroed , dat. hy zo veel glorie verkreegen had inde veroordee-

ling van Lambrecht, dat zulks alleen genoeg was om delaftertedem

pen , en al de wereld daar af t'overtuigen , dat hy op geen ding min-

der dacht, als om het oud geloof re veranderen. Men feilde ook niet

hem opzijn fwakft te vatten , en ten Hemel toe te prijzen 'tgeen hy
daar over hadgezegt, even of zijn uitdrukkingen zo veel orakelen

hadden geweeft. Men voegde 'er zelfs by , dat hy waarlijk toen ge-

toond had, debefchermer desGeloofs, en het Opperhoofd der En-
gelfche Kerk te zijn. Dronken gemaakt door dit gevolg en deze lof-

tuitingen, befloot hy, de itrafheid tegens de Reformateurs verder

. voort
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roort te ftuwen : en gelijk hy toenmaals van voorneemen was een ic^S.
Parlement te beroepen, om de beveiliging te verzoeken van 't geen

'er ten opzicht der Kloofters gedaan was , en het groot werk van hun
vernietiging te voleindigen , ftelde hy zich ook voor , een wet te ver-

zoeken tot de ftraffing der Sakramentariflen , en eenige anderen wel-

ker gevoelens zich aan alle kanten begonden te verbreiden, 't geen

menwelhaaft zal zien.

In dtze tijd kreeg het gezag des Aardtsbiffchops van Kantelberg aanhangers

een geweldige krak, door de dood van Fox , Biflchop vanHereford, berken zich*"

en Raadtsheer van Staat. De Koning beminde dezen BifTchop, en aan'tHof.

had hem belaaden met de zorg van een gewichtige handeling met de

VorftenvanDuitfchland, welke ook uitfteekend wel over hem vol- JYs^nirfgs

daan waren. Deze Vorften deeden de volgende voorftelJingen: Dat metdevoi-

de Koning de Belijdenis van Augsburg zou aanneemen, uirgezon- Dultfchiaad.

dert in de dingen die met gemeene toeftemming daar in hervormd

zouden worden : dat zy altemaal gesamenerhand die verdedigen

zouden in een vry Concilie, indien zodanig een Concilie beroepen

kon worden : dat noch Hendrik , noch zy , immermeer voor wettige

Concilien zouden erkennen, de geenen welken de BiflTchop van Ro-
menkwam te vergaderen: dat Hendrik de tijtel van Befchermer hun-

nes Verbondts zou aanneemen : dat zy malkander by zouden ftaan :

en dat de Koning hen alle jaaren honderd duizend rijksdaalders tot

de verdediging van 't Verbond zou geeven. De Biffchop van Win-
chefter, die in Vrankrijk was, arbeidde met alle macht, om dit werk

te verbreeken, en diende zich derhuiven van verfcheidene redenen

van Staat ; want zijn gewifle en de ftaatkunde kwamen altijd zeer

wel overeen. OndertufTchen vond de Koning genoegfaame fmaak

in de meefte voorftelJingen der Duitfche Vorften: alleenlijk weiger-

de hyde tijtel van Befchermer hunnes Verbondts aan teneemen, tot

dat men verfcheidene punten van de Religie, in de welken hy met
hen verfcheelde , geregeld zou hebben. Om dan dit groot werk ten

einde te brengen , 'moeften de Vorften Sturmiusin Engeland ftuuren,

»

onder de hoedanigheid van hun Agent , en hem doen verzeilen van

Melanchton , Bucerus, en Georgius Draak, drie Godtsgeleerden

,

welke met Hendriks Godtsgeleerden over alle zaaken gefproken zou-

den hebben. Maar de dood van A nna van Boelan wierp deze onder-

neeming in 't voetzand ; en de Koning maakte maar een politijk ver-

bond met deze Vorften , hoewel hy dikwils begeerte had om Me-
Ggg 1 lanch-
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«5$8« knchton by zich t'ontbieden , hebbende een groote achting voor

hem. Daar waren drie artijkelen, daar deDuitichersveel vafterop

ftonden, als op al het overige ; 't Avondmaal onder de twefpecienj

de Dienfl: in onbekende taal ; en het Huwelijk der Geefteiijken.

Gantfch Duitlchland nam deze drie dingen zeer ter herte, tot zo ver

dat, indien de Paus in tijdrs begonnen had die in te voeren, hy mo-
gelijk de voortgangen , welken de Reformatie vervolgens deed, gtftut

zou hebben. De begeerte vanonder de twe fpecièn te communice-
ren was gegrond op twe betrachtingen ; d'ecne , dat d'inftelling des

Avondmaals daar formeel was ; en d'andere , dat d'aflnyding des

Kelks een vernieuwing der laatite eeuwen was. Wat belangt den

Dienft, 't natuurlyk verftand alleen boezemde het vol kin, dat men
behoorde te verftaan 't geen in de plechtige verrichtingen der Religie

gezegtwierd. En aangaande het Huwelyk der Geeftcl) ken, d'on-

gebondenheid der lieden van de Kerk was zo openbaar , dat deze Na-
tje, overmaarig jaloers wegens d'eer van haar geflachten , geloofde,

dat de zelven nimmermeer in zekerheid zouden wezen, zo lang als

de Priefters zonder Vrouwen waren. De Koning hield zich ftyver

- op deze drie punten, als hy op anderen deed, welke veel twyfelach-

tiger waren : want voor het overige , hy had in de meefte gewichti-

Zietde By- £e artykelen d'Augsburgfche Belydenis gevolgd; en men hoopte,

voegingen dat hy , eindelyk verwonnen door de merktekenen van noodzaake-

aan '/ eind lijkheid en waarheid , welke in twe dezer punten uitblonken , met de
van dit Godtsgeleerden van Duirfchland over een zou komen : maar de dood
Stuk. Van Fox verbrak alle deze ichikkingen.

De party der Reformateurs geloofde, de plaats van Fox wel ver-
Bonner tot

i i

r
, /, v-rs r> L

Biflchop v*n vuld te hebben, met zynbildom aan Bonner te bezorgen: maarzy
F

d

rcf

hand'

en beproefden in 't gevolg, hoe zeer zy zich bedroogen hadden , in het

totBifïchop oordeel 't geen zy van hem hadden geveld ; enzy erkenden de dub-

levooricrd-
belde misflag , welke zy hadden begaan, met hem op Fox te doen vol-

door de d;od gen, en hem weinig tydts daar na tot het Bifdom van Londen te be-

stokke

>

ncy.

en
voorderen , opengevallen door de dood van Stokkefley.

Terwijl de Stoel van Hereford ledig ftond , deed Kranmer 'er een
Ztet onze bezoek, en gaf aan alle de Parochieneen Mandement, 't geen men
verzame-

onïjcr onze Openbaare'Acten zal vinden , in het welk hy het volk ver-

maande tot den By bel teleezen, cndeKerkelyke Ordonnantien des

N°. 69. Koningstegeboorzaamen.

d'Andere BuTchoppen , die in Kranmers party waren, belemmer-

den
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den hem meer ^ als zy hem voordeel deeden. Latimer was verachte- 10 8,

lyk door zijn onvoorzichtigheid , en onnozelheid. Schaxton had

een hoogmoed, en een aart van bedriegery , die hem haatelyk maak-

ten. Barlow was geen oordeel by : en in 't algemeen, de Predikers,

welken zy handhaafden , wierden vervoerd door een~ onverduldig-

heid zooder paaien , ofdoor een waarachtigen yver , die noch de ftaat-

kundige voorzichtigheid, noch de konft van zich te toornen , ken-

de ; invoegen dat zy opentlyk zaaken aantaftten , welken men noch

niet afgefchaft had. DeKoninghier de klachten over gehoord heb-

bende , deed aan alle de BnTchoppen beveelen , zorg te draagen , dat

de waarheidaan het volk geleerd wierd, maar dat men het niet on-

voorzichtiglijk met nieuwigheden zou verdrukken ,• vermits, als men
veranderingen te maaken had, men het doen moeft met een zeer groote

voorzichtigheid , die den difpuiten de loop affnêe , en d'ongele-

gentheden voorkwame. Dit bevel deed echter geen groote wer-

king j of immers d'eerde klachten wierden wel haaft vernieuwd:

want ik vind een brief van Kromwei aan de BiflTchop van Landaffe

,

in de welke , na van deze order gefprokente hebben, hy den Bif-

fchop aanbeveelt, die te doen uitvoeren ; hem belaft zich te ftellen Zyisvan
tegensde vervoerdheden der nieuwe Predikers, gelyk ook der hei- den 6Ja-
melijke aanhangers van de Paus; en zelrs hem dreigementen doet, mary- z'e*

zo hy hem achteloos vind in zich van deze plicht te kwyten. onzeVerzu-

Alle dingen kwamen toen te faraen , om het gezag van den ^ *

AardtsbiffchopKranmer te verminderen. Hy had geen vaften vriend
2,,et 'ook 'de

meer, als Kromwei; en noch dacht deze Minifter om zich zelve Byvoezin-

Iraande te houden, Hen ontbrak allen beiden een Koningin , die gen aan bet

hun voorneemens by den Koning onderfteunde : want , hoewel eind van dif

Johanna Anna van Boelan de voet gelicht had, volgde zy haar an- Siu^-

dersna, en befchermde de Reformateurs met goed gevolg. Terwijl

ie zaaken aldus ftonden , befloor Kromwei , zich erinnerende dat

Hendriks Vrouwen groot vermogen op hem hadden , zo lang als ze

van hem bemind wierden , te trachten den Koning in eenig verbond
met de Vorften van Duitfcfyland te wikkelen : en gelyk toenmaals de
fchoonheid van Anna van Kleef , Zuftervanden Hertog des zelven

naams, en jonger Dochter der Hertogin van Saxen, groot gerucht

maakte , wenddeKromwel d'oogen derwaarts.

Onderruffchen vergaderde het Parlement , hebbende alle d'Ab- ^1^",
i. , . . .

&
n , - , . ,

Niefcwe hou-
ten, die daar zitting in moeiten neem en , hun brieven van beroe- «lingdrs p«-

Ggg 3 ping
1 "1"-"'
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Ï539* ping gekreegen; invoegen dat men'er zag d'Abten van Weftmun-
fter, van S. Alban , van S.Edmond Roy , van S.Maria de Jork,

van GlafTemburg, van Glocelter , van Ramfey , van Evefcham,

van Peterburg , van Raiding , van Malncsburg , van Croyland

,

van Selby , van Thorney , van Whinchelkomb , van Waltham

,

van Cirencefter, van Teukesbury , van Kolchefter, en van Ta-

veftoke. Zeven dagen na d'opening der zittingen, zei de Kanceher

tegen de Heeren , dat de Koning willende in zyn Koningrijk , ter

zaake der Religie , een volkomene eenvormigheid van gevoelens be-

veiligen en allerhande dilpuiten ten dezen opzichte dempen, wenfehte

dat zy Commiflariflen noemden, omdegevoelens van wederzijde

t'onderzoeken , ten einde 'er vervolgens een memorie af op te (lel-

len, op de welke de gantfche Kamer konde raadpleegen. De Hee-

ren noemden dan Kromwei, de twe Aardtsbiflchoppen, en de Bit

fchoppen van Durham, der Baden en Fonteinen , van Ely , vaa

Bangor, vanKarlille, envan Worcefter. Men bad hen , allede

mogelyke vlijt daar in aan te wenden; en ten dezen einde ontfloeg

men hen van de zittingen by te woonen. Maar zy kwamen niet

over een; en d'Aardtsbiffchop van Kantelberg geholpen zynde van

Mylord Krom wel, en onderfteund door den Biüchop van Ely ,en door

die van Worcefter, konden de vy f anderen niets verwerven. Al»

dus , geen der partyen willende toegeeven , wierden 'er elt dagen

,

gelijk men wel voorzien had , met difpuiten t'zoek gebracht. Hier

opleverde de Hertog van Norfolk eenige artykelen aan de Heeren,

en wenfehte, dat hun geheele Kamer die examineerde , ten einde

vervolgens een onherroepelijke wet te maaken , die de gevoelens van

't gemeen mocht vaft (tellen.

Dezes Arty- Deze artykelen behelfden zes Qyeftien.

i. Of het Ligchaam van Jefus Chriftus in het Avondmaal was,

ponder Tranfubftantiatic. Dit zijn de termen van het Journaal , waar

uit blijkt , dat, met de ligchaamelijke tegenwoordigheid vaft te ftel-

len , men de manier van deze tegenwoordigheid noch niet uitgewee-

zenhad.

2. Ofmen aan het volk het Avondmaalondcrde twe fpecien moeft

geeven.

3. Of de mans-en vrouwsperfoonen, welke gelofte van kuis-

heid gedaan hadden , door de Wet Godts verbonden waren deze

gelofte te houden.

4. Of

kelen
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4. OfdeGodlijke Wet verordende, Zielmiöen te doen. *5i9'

y. Of het Huwelijk , volgens de Godlijke Wet, den Priefters

geoorlofd kon zijn.

6. Of d' Oorbiecht noodzaakelijk was , en gegrond op de Wet
Godts.

Kranmer, dietoenmaals, raakende de tegenwoordigheid van Je- Rcdei,ein

fiisChriftusin het Avondmaal, van I.urhers gevoelen was, maakte gendeze Ar-

hier weinig woorden over: maar hy beftreed lange tyd d'affnyding
c
>
kelcn -

desKelks, d'onderhoudingder Geloften van kuisheid, de gedwon-

gene Ongehuwde ftaat der Priefters, en d'Oorbiecht.

Hy zei buiten twyfel verfcheidene dingen tegens d'affnyding des

Kelksj dewijl het een artykel was, 't geen de perloonen , met de

welken hy hanteering hield, heviger als ceni^r ander aantaftten; en

daaren boven , vermits hy zich onderfteund zag door d'eigene ter-

men van d'inftelling des Sakraments, gelijk ook door het geftadig

gebruik der Kerk geduurende twaalf eeuwen.

Wat belangt de Gelofte van Kuisheid, welke de Geeftelyken ge-

daan badden , hy zei : dat het een zeer harde zaak was , cfe Kloofters

vernietigd, en de Mon niken invryheid gefield te hebben, en hen

ondertuflfchen te willen verplichten in d'Ongehuwde ftaat te leeven:

dat het Parlement hen van hun gelofte van armoede vry gefproken ,

en hen het verlor gegeeven hebbende van goederen te verzamelen

,

het tegens de reden gehandeld zou wezen, hen te dw ingen een ge-

deelte van hun -geloften te houden, terwijl men het ander gedeelte

vernietigd had : dat de ftaatkunde zelve vereifchte, dat men hen

toeftond te trouwen , dewijl zy , zo lang als ze niet getrouwd en wa-

ren, weer in hun Kloofters zouden konnen treden, zo haaft als de

gelegentheid zich daar maar toe aanbood i in plaats dat , zo zy eens

door het huwelyk verbonden waren, zy van dat oogenblikafallehun

pretentien van de kant der Kloofters zouden verliezen.

Wat de Zielrrviflen belangt, d'Aardtsbiflchop zei : dat, zomen
der zelver noodzaakelijkheid vaft ftelde, men de vernietiging der

Kloofters , welke tot dit gebruik verordend hadden gewceft, opent-

lijk doemde: dat, zo de Miffen de zielen der Overleedenen verlicht-

ten , men de verwoefting van zo veel Geftichten , daar hen deze by-

ftand gegeeven was , niet en kon verfchoonen. Hy voegde'er by]:

dat de by zondere Miflen den leevenden geenig voordeel toe-

brachten , dewijl ze ftrydig waren tegens d'eerite inftelling des Sakra-

ments,
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1539. rnents, inde welke 't geen gezegend en geconfacreerd wierd, ver-

volgens uitgedeeld wierd : dat de Mis een Communie of Avondmaal
moeft wezen : dat d'eerfte Kerk haar altyd als zodanig had aange-

merkt : dat men zelfs eertijdts 't gezicht daar af weigerde aan' de gee-

nen, die'er geen deel aan en hadden : en eindelijk, dat men de gee-

nen, welke 't begin van deze dienftbywoonden, en heen gingen eer

zy hetSakrament hadden ontfangen , met de Kerkelyke tucht daar

overftrafre.

d'Ongehuwde ftaat der Geeftelyken kwam vervolgens; en ge-

lijk Kranmer een byzonder belang in dit artykelhad, dewijl hy toen

ter tijd getrouwd was, drong hy'er zeer hard op.
*' Hy zei dan voor

eerft: dat'er de Schriftuur geenfins het gebruik af inftelde: dat zy
daaren tegen van Vrouwen van Geeftelijken fprak, en een regle-

ment voor hun manier van Jeeven maakte : dat de groote Paulus alle

demannen, die zich van hun Vrouwen afzonderden, in uitdrukke-

lijke termen doemde, en'ergeen uitzondering af majkte, zeggende;

dat de Matigeen macht ovejr ntjn eigen lipchaam heeft , maar de

Vrouw. Kranmervoegde'er by , datin d'eerftr Kcrkdegeenen, die

d'Orders ontfangen hadden, niet gewoon waren te trouwen; maar
datookdegeenen, diegetrouwd waren eer zy deze heilige waar-

digheid ontfingen , hun Vrouwen behielden: dat men'er verfeheide-

ne voorbeelden af had ; en dat eenige Vaders in het Concilie van

Nicea voorgefteld hebbende , dat de getrouwde Leeken , welke in de

heilige bedieningen aangenomen wilden wezen , zich van hun
Vrouwen zouden afzonderen , 't Concilie deze voorflelling verwierp:

dat fcdert die tyd de Kerk van 't Ooften haar Priefters roegelaaten

had, te trouwen: dat d'Ongehuwde ftaat der Geeftelijken zelfs

niet eer had begonnen in de Kerk van 'tW eftcn verordend te worden,

alsfedert d'onwettige aanmaatigingen derPaufên : dat aldus dit ver-

bod alleenlijk gegrond zijnde op Dekretaalen , de reden begeerde,

datmenhetverwaarloofde, dewijl het gezag des BiÜTchops van Ro-
men afgefchart was.

'kHeb niet konnen te weeten komen, wat Kranmer zei tegens

het gebruik der Oorbiecht.. Dit weet men in 't algemeen, dat hy
drie dagen bezig was met deze zes artijkelen te beftrijden: maar

ik heb den inhoud zijner redenen niet getrokken als uit het geen,

't welk hy eenige tyd daar na over deze zelve punten fchreef.

Wyders hebben wy niets meer van 't geen in deze gelegentheid

gezegt



In ENGELAND. III. Boek. W
gezegt wierd, ten zy in het Journaal van'tHoogerHuis, 't welk z'£*£s *

kort en gebrekkig is. -Jegingen^

De zittingen van 't Parlement wierden toen zes dagen afgebroken , aan het and

dat 's te zeggen randen 24 tot den 30 May, zonder dat wy de reden
J*",

weeten van deze verlchuiving, inde welke het voorneemen niet ge-

weeft kan hebben eenige ontwerpen van ordonnantien nietig te maa-
ken; dewijl 'er geregeld wierd , datailedingen in hun kracht zouden

blijven , gelijk of het Parlement niet verfchooven was. Wat 'er af

zy , zo haalt als de twe Huizen weer vergaderd waren , verklaarde

de Kancelier aan hen ; dat de Koning en zijn Biffchoppen groote

moeite aangewend hadden , om de twe partyen over een te brengen

;

dat ze 't eindelijk zo ver hadden gebracht ; en datdeKoning van het

Parlement een ordonnantie verwachtte, tot deftraffing dergeener,

weike tegens de zes arrijLelen zouden doen of fpreeken. Hier op

noemde het Hooger Huis eenige Commiffariffen , om twe ontwer-

pen van deze ordonnantie op te ftellen. d'Aardtsbiflchop van Kan-
telberg , de Biffchoppen van Ely, en van S David, en de Doctor

Petrus, die toen ter tijd Meefter in de Kancelery was, en dien men
eenige tijd daar na Secretaris van Staat maakte , kreegen de lalt om het

een dezer on twerpen op te ftellen ; en de zorg om het ander te maa-

ken wierd bevolen aan den AardtsbiiTchop van Jork , aan <ie Biffchop-

pen van Durham , en van Winchefter , en aan de Doctor Tregon-
nel , andere Meefter in de Kancelery . 't Ontwerp dezer laatften wierd

beter gevonden, als dat des Aardtbiffchops van Kantelberg ; maar
het geichil had zo groot geweeft, dat men het niet voor den zeven-

den dag van Juny aan de Heeren leverde. De Koning weetende, dat

Kranmer het niet goed zou keuren,verzocht hy dezen Aardtsbiflchop,

uit het Huis te gaan, als men fpreeken zou van 'er een wet af te maa-
ken; maar d'Aardtsbiflchop ontfchuldigde zich 'er af, en antwoord-
de, dat zijngewiffe hem verplichtte alsdan in he^ Parlement te blij-

ven, en zijn ftem tegens deze wet te geeven. Eindelijk, 'tontwerp

wierd goed gekeurd door de Heeren, en vervolgens door het Huis
der Gemeente; waar na de Koning het beveftigde, onder de tijtel

van wet , om te beletten een verscheidenheid van gevoelens in ziekere

Artijkelen der Chrijlelijkc Religie.

„ Men zei 'er in : dat de Koning onderrecht zijnde van de ver- wetvocide

„ deeldheid , die gcfloopen was onder zijn Onderzaaten , zo wertld-^,^"
1
'
cc "

„lijke alsGeeftelijke, om zekere art ijkeien der Religie; enbetrach-

Hhh „tende

I
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*53> » ten^e aan d'anderekant , wat zoete werkingen een volmaakte eenig-

, , heid konde voortbrengen , en van wat ongelukken de twedragt ge-

,, volgd wierd, hy terftond zijn Parlement, en zijn Geeftehjkhcid,

,, vergaderd had , om t'arbeiden tot deze verlchillen te fmooren : dat

} , zes Artijkelen voorgefteld , en door de Geeftelijken geëxamineerd

„ zijnde, de Koning zich in 't Parlement vervoegd, en'tzy daar,

,,'tzyinzijn Raad, met groote bekwaamheid en wijsheid over de-

} ,
ze Artykelen gefproken , en, daar in geholpen van zijn Parlement,

„dezezes Artijkelen geregeld en vaftgefteld had, teweeten. „I. Dat
,,'er na deconfecrarievan het brood endewijn, geenigezelfftandig-

„heid van dit brood noch van deze wijn in het Sakrament overbleef

;

„ maar dat het natuurlijk ligchaam en bloed van Jefus Chriftuson-

„der deze gedaanten van brood en wijn daar invaren, z Dat de

„ Schrifcuur nietenftelde de volkomene noodzaakelijkheid van het

„ Avondmaal onder de twe fpecien , en dat men zonder dat zalig

„kon wezen; dewijl hetligchaam en het bloed van Jefus Chriftus in

„ieder der fpecien beftonden. 3. Dat de W^et Godts niet toe en

„liet, dat men huwelijkte, na d'order des Priefterfchaps ontfangen

„te hebben. 4. Dat men , volgens deze zelve "Wet, de gelofte

„ van kuisheid , als men die gedaan had , moeft houden. 5". Dat men
„ blijven moeft by het gebruik der ZielmhTen , 't geen zijn grond in

„de Schriftuur had, en van een groote bul p was. 6. Dat d'Oor-

,, biecht nut en noodzaakelijk was, en dat men 'er 't gebruik af inde

„Kerk moeft houden.

Deze zes Artijkelen aldus in d'Ordonnantie verhaald zijnde, be-

dankte het Parlement Hendrik, voorde moeite welke hy genomen
had om ze op te ftellen , en regelde de ftraffing der perlbonen, die de

zelve kwamen t'overtreden j verordenende het vuur, en de verbeu-

ring van allerhande goederen, zowezendlijke alsperfoonlijke, voor

degeenen dieheteerfte Artijkel zouden beftrijden, 'tzy in hun ler-

moenen , of in hun redenen , en (chriften ; en verklaarende zelfs,

dat het beneficie der arl weering hen niet vergund zou worden. De
ftrafr van de koord moeft ook gebruikt worden omtrent alle degeenen,
welke tegens d'andere artijkelen opentlijk zouden prediken, orhard-
nekkiglijk dilputeeren : en wat belangt de perfoonen , dietegensde-

ze Artijkelen maar kwamen te fchrijven, of. te fpreeken
, die wier-

den verweezen, voor d'eerfte maal* rot een gevangenis, waar van
de Koning den tijd zou bepaalen, mitlgaders tot de verbeuring van

alle
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alle hun goederen ; maar, voor een twede overtreding, rot de dood. tffy
In deze zelve Ordonnantie vernietigde het Parlement alle de huwe-
lijken der Pricfters, en veroordeelde ter dood de Geeftelij ken , welke

zouden volharden met hun vrouwen te leeven. Daarenboven wa-

ren de verbeuring van goederen en de gevangenis verordend , voor

d'eerfte overtreding, tegens de Priefters , die een mifdaadigen han-

del met vrouwspersonen kwamen t'onderhouden : tegens de vrou-

wen, die zich zouden hebben laaten verleiden: en tegens degee-

»en, dicde Biechten het Sakrament zouden verachten, ofverwaar-

loozen zich te biechten, entecommuniceeren, binnen de daartoe

gefielde tyden. En in geval van de twede overtreding, veroor-

deelde hetParlement hen altemaal ter dood. Eindelijk, omzichte
verzekeren van d'nitvoering haarer Wet, regelde het'er de manier af,

d'Aardtsbiflchoppenen de BhTchoppen, of hun Commifïarifïen en

Officiaalen, hadden lall om in ieder Provincie , ten minllen vier

maaien 's jaars , de groote rechtdagen te houden , tegens de

fchuldigendooropenbaarebefehuldiging te procedeeren, en twaalf

Jureys by zich te neemen. . Voor alle dingen moeiten zy een eed

doen, van hun commiflïe zonder eenige zydigheid uit te voeren,

d'eenen niet te begunftigen , tegens d'anderen niet door haat te werk
te gaan , en zich nimmermeer te laaten omkoopcn. Daaren boven
had ieder Geeftelijke, zijnde een zielbczorger, laft om deze Ordon-
nantie alle drie maanden in zijn Parochie af te leezen. Men eindig-

deze-, door een maatiging van het Artykei, raakendedegefoftender

kuisheid ; teweeten, dat deze geloften geen kracht zouden hebben
ten opzicht der gcener, die ze door dwang, ofbeneden de zi jaaren,

hadden gedaan.

Deze Ordonnantie vervulde met blydfchap alle de heimelyke aan-

hangers des Paus. Zy geloofden, dat 2e hen ftond te wreeken van

degeenen, die de Reformatie der Kerk zo hard hadden aangedron-

gen. De Pylaarbyters , toenmaals overtuigd dat de Koning de

Kettery niet zou befchermen , dewijl hy een zo ftrenge Ordonnantie

tegens de Ketters had gemaakt, waren byna t'eenemaal vertrooft

over de veranderingen, daar ze voor heen over klaagden ; en door

dit middel baande deKoningzich den weg tot de vernietiging der

overige Kloofters. DemeefteGeeftelijken, die van geen Reformatie

wilden hooren (preeken, waren zeer wel voldaan over alle de deelen

.der Ordonnantie, uitgezondert over dat, 't geen d'ongeregeldhe-

. Hhh z , den
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15^9. den der Kerkelyke per(oonen ftrafte. Krom wel had'er ook deze

clau (ui doen in vloeyen, op dat d'Ordonnantie ten minften wezen
mocht als een twefnydend fwaard. Eenige onvoorzichtige Schrij-

vers, die nooir de werten geleezen hebben, zeggen, dat het Parlement

door een byzondere wet d'ongebondenheid der Geeftelijken trachtte te

beteugelen: maar men moet geen minder misflagen verwachten van

lieden, welke op bloote geruchten Ichrijven. d'Arme Reformateurs

vonden 'er maar een eenige omftan-ïigheid ia , die hen voordeelig was;

dat is, dat ze niet overgelaaten waren ter genade der Geeftelyke pcrlbo-

nen , en der zelver Rechtbanken. In tegendeel moeften zy geoordeeld

worden door twaalfj urcy s j 'r geen hen een gunftiger handeling deed

verhoopen, alszy zich in een Geeftelijk Hof zouden hebben durven

belooven.Van een andere kant vond men in deze "Wet een ftrengheid,

daar men noch geen voorbeeld afgezien had; naamelijk,dat de geenen,

die, ter zaake van hun geloof, indehanden van 't Gerecht kwamen
te vallen , de dood niet meer zouden konnén ontgaan dewijl het

beneficie der affweering hen benomen was. Aldus bereidden zy zich

tot een nieuwe vervolging.

Een andere gewichtige zaak hield ook noch de twe Huizen des

^ernktigin^
Par lements bezig. Dit was de vernietiging der groote Abdyen, voor

dergroote de welke men een Wet maakte. In deze Wet zei men voor eerft,
Abdyen.

dat federt den 4 February i yatf. d'Abtenj dePrioors, endeGar-

diaanen van verfcheidene Kloofters, hun Kloofters, met alles

wat daaraan behoorde, op den Koning overgedraagen hadden , en

zulks vrywilliglijk, zonder dwang, en volgens alle de formen van

't gerecht, 't Parlement beveftigde vervolgens deze afftanden , en

gafaan deKoning, en aan ?ijn Navolgers, voor altyd alle de Kloo-
fters, welke vernietigd, afgedaan, verhaten, of verbeurd geniaatt

waren geworden , mitsgaders alle de geenen die in 't toekomende op
d'eene of d'andere dezer manieren aan hem vervallen zouden. De
volkomene fchikking over deze Kloofters , zo ten opzichte van de

hoofdfom, als ten opzichte der inkomften, wierd gegceven aan het

Hof der Vermeerderingen j blyvende alleenlijk de Kloofters, om
mifdaad van gekwetfte Hoogheid verbeurd gemaakt, onderworpen

aandejurifdiótievande Koninglijke Schatkamer, 't Parlement be-

hield ook allen den particulieren, Ujitgezondert den Stichters, den

Begiftigers, en den Patroonen der Kloofters , de rechten en preten-

tien welken zy voor de vernietiging daar op gehad hadden. Maar het

ernie-
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vernietigde de Contra&en en Acten, gemaakt tot nadeel van ieder MJ9-

Kloofter, een jaar voor dat liet vernietigd,'geworden was; en in een

woord, de geenen die verlcheelende waren van d'oude Contracten

en Aften. Eindelijk, het onderwierp de Kerken en Kapellen de-

zer Kloofters, welke bevryd hadden geweeft van de jurifdi&iedes

Biflchops ,.aan het bezoek van de Biflchop des Bifdoms , ofaan dat van

ecnigander Commiflaris,diende Koning daar toe zou willen noemen.

Niet een A bt protefteerde tegens deze Wet , toen het ontwerp 'er

afin 't Hooger Huis geleezen wierd 5 en ondertuffchen wyzen de

Journaalen aan ,- dat'er achtien Abten by d'eerfte leezing tegen-

woordig waren, twintig by de twede , en zeventien by de darde;

onder anderen die van Glaftemburg, van Kolchefter, en van Rai-

ding. Zo weinig redelijk is het > zich in te beelden dat deze drie

Abten veroordeeld zouden zyn , om dat zy zich opentlijk tegens

den Koning gefield hadden 5 zy , die 't in deze ontmoeting niet en

deeden , hoewel men hen toen ontdektelijk en zonder eenige bewim-
peling aantaftte. Doofdeze "Wet, waarvan het Huis der Gemeente
't ontwerp lichtelijk goedkeurde, vernietigde het Parlement geen
Kloofters, hoewel de meefte lieden het tegendeel geloofd hebben.

Het beveiligde alleenlijk d'afftanden, die alreedts gedaan waren, ge-

lijk ook de geenen die in 't toekomende gedaan mochten worden.

'tArtijkelvan deze Wet, door het welk men devrydommen van
alle de geprivilegeerde plaatfen der Kloofters ^vernietigde , zou aan

de Kerk voordeelig geweeft hebben , zo her Parlement de vrucht 'er

niet af geimoord had door een alternative, die hen onderwierp aan

het bezoek , van zodanig eenperfoon ah de Koning daar toe z.ou wil-

len verk.itz.et7. Maar in 't gevolg verkreegen demeeftendergecner
j

die de landen en dezer Kioofters, ende tienden dezer landeryen, ge«
kreegen hadden, ook het recht van zelvcn het bezoek der Kerken,
en der Kapellen die daar aan behoorden, tedoen. Hier uit ontfton-

den groote wanordeningen : want gelijk de Geeftelijken , in 't bezit

dierplaatlen gefteld , zich bevrijd zagen van de jurifdi&ie óes Bif-

fchops, geloorden zyook ontflagente zijn van zijn beftraffingen aan

teneemen. Vindendezich dan aldus niet meer wederhouden door
de vrees dercenfuren, begingen zy zeerdikwils groote argerniffenj

en toen feilden de vyanden der Kerkelijke tucht niet gelegentheid te

neemen van oj de Prelaaten misdrijven te werpen , welken het ech-

ter niet in hun vermogen geweeft zou hebben teftraffen, dewijl de

Hhh 3 fchuU
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1*39. fchnidigen onder hun gebied niet en ftonden. Dit misbruik,

't geen een gevolg en uitwerking der oude vrydommen is, door

het Hof van Romen vergund of bekrachtigd , is noch zodanig

niet hervormd , als het wel behoorde te wezen.

OndertuiTchen wierd de vernietiging der Abdyen byna alge-

meenlijk gedoemd, om niets te zeggen van de klachten, welken

d'al t'yverige aanhangers der oude uiperftitien hier overdeeden.

Men was in twijfel, of de landeryen der Kloofters wederkeerden

aan de Stichters, en aan de Begiftigers, door recht van weder-

keering j dan of het recht van vervalling plaats had , ten voor-

deeleder Heeren, onderde welken deze landeryen ftonden; dan

eindelijk, of ze aan de Kroon moeften behooren. De geenen
j

die beweerden, dat ze aan de Kroon vervielen, grondden zich

op het Roomfch recht , of immers op een vonnis
,
gegeeven

door den Raad, onder de Regeering van Thcodoiius. Deque-
ftie had toen tertydgeweeft , of de {lichtingen der Heidenfche

Tempels weder zouden keeren aan de natuurlijke erfgenaamen,

dan of ze in de fchatkift zouden komen. Eindelijk wees de Raad

,

na lange tijd de zaak ovcrwoogen te hebben, die den Keizer toe,

en gat 'er deze reden af, dat deDonat: urs de zelven, tenhunncn

opzichte, en ten opzichte hunner erfgenaamen, t'eenemaal ver-

vreemd hadden. Maar dit gebruik had geen kracht by d'Engel-

fchen. Integendeel^ toen inde vernietiging der Tempeliers de

zelve queftie voor de Rechters gebracht wierd, velden zy vonnis

in faveur der eigenaars ; en het recht der Vervalling had geen

plaats. De redenen-, daar zy dit vonnis mee onderfchraag-

den, was dat, hoewel de Stichters en de jBegiftigers deze lande

ryen , ten hunnen opzichte , en ten opzichte hunner erfgenaamen ,

t'eenemaal vervreemd hadden , zy- echter niet hadden konnen
fchikken wegens het recht der Vervalling van den Heer. En ze-

kerlijk, dit zou goed geweefi hebben , zode {lichtingen , ofwel

de vervreemdingen , volkomen en zonder voorwaarde gev.eeft

hadden. "Maar ze waren als Contraoben en Verdraggen, waar mede
de Monniken zich verbonden tot een zeker getal vanMiifen in hun
Kloofters te.leezen. Nu , de voorwaarden dezer Contracten fc-

dert de vernietiging der Kloofters, veroorzaakt <Soor de bedrie*

geryen der Monniken, niet meer onderhouden wordende ,
ge-

loofde men , dat aJle de'landerytn , die hen met dit inzidi* ge-

geeven
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gecven waren, wederkeeren moeiten aan de Stichters en aan de

Begiftigers, 0fwelaander2elvererfgenaam.cn. Men zei ook I ?39

noch, dat de Heeren daargantfeh geen recht van vervalling op

konden pretenderen , voornaamelijk dewijl hun Voorouders de

vervreemding daar af goed gekeurd en beveftigd hadden; en

aldus was het zonder noodzaakclijkheid, dat d'Ordonnantichen

door een byzondere clauful ten dezen opzichte van hun preten-

tien beroofde. Maar men voegde 'er by, dat, 20 'ereen dierge-

lijke clauful tegens de Fondateurs en de Donateurs nietgeweeffc

had, zy de goederen , die door de fuperftitie hunner Voorouders
vervreemd waren , zouden hebben konnen wederknjgen ; en dat

de blootc vrywillige afftand , die de Monniken van hun Kloo-

fters hadden gedaan , niet genoeg geweeft zou hebben om een zo

klaar rechtte vernietigen. Wat'erafzy, 'tgezagdes Parlements

eindigde alle de difpuiten, welken deze zaak zonder dat zou heb-

ben veroorzaakt , immers ten opzichte van eenige Kloofters : want

voor het overige , daar was een goed getal der rijkfte Abdyen,
die van Koningüjk? ftichting waren , en aldus natuurlijkerwijze

weer aan de Kroon kwamen.
De Koning deed vervolgens aan het Parlement een Ordonnan- ^"opS"

tie verzoeken , die hem de macht gave van eenige nieuwe Bif- ring van

dommen te ftichten , welke hem zonder moeite toegeftaan wierd. bommen."

Men ving ze aan door een beftraffing van de luiheid en d'ongcre- demi May-

geldheden der Monniken. Vervolgens voegde het Parlement "er

by, dat, ten einde hun {lichtingen tot godvruchtige gebruiken

aangewend mochten worden ; dat het waarachtig woord Godts

zorgvuldiglijk geleerd wierdej dat men de jeugd in de "Weeten-

fchappen optrokke; dat verfcheidene Geeftelijken mochten hebben
waarmede zich aan d'Academien t'onderhouden , en oude Die-

naars Godts waar af het overige hunner dagen te beftaan ; dat

men goede Gafthuizen hadde; dat de Profeffors in 't Hebreeuwfch,

in 't G riekfeh , en in 't Latijn, een redelijk jaargeld genooten j dat

'er alle dagen Aalmoeflen uitgedeeld konden worden ; dat 'er een

fom uitgevonden wierde, om de groote wegen t'onderhouden j

en dat men d'inkomften der Geeftelijken vermeerderen konde:

detwe Huizen den Koning macht gaven om nieuwe Bifdommen,
en nieuwe Hoofdkerken , te (lichten en op te rechten ; reglemen-

ten tot deze fondatien te maaken ; en de Bifdommen over te bren-

gen,
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'£39* gen, of té verdeden , zo als hyj'traadfaamzouoordeelen. De
voorreden, en de voornaamfte artvkelen van deze \Tct, waren
door den Koning zelve opgefteld ; en wy hebben 'er het klad noch
afgeheel van zijn hand: 't geen betoont, hoedanig zijn bekwaam-
heid in de zaaken was,en met welk een yver hy'cr aan arbeidde.Men
ziet in het zelve ftuk een lyft der Bifdommen, die hy vanvoor-

necnen was te ftichten. Ondertufïchen , gelyk Hendrik hier

in minder deed, alshy beflooten fcheen te hebben, flaathetge-

noegfaamtegelooven, dat de vermindering van het aanzien des

Aardtsbiflchops Kranmer 'er d'oorzaak af was. Deze Prelaat, die

niet en dacht als omhetgrootwerk der Reformatie van de Kerk
voort te zetten , had zich ingebeeld, dat d'oprechting van eeni-

ge nieuwe Bifdommen, en Hoofdkerken, daar toe zou konnen
helpen. Maar na de maat dat zijn gezag verminderde , liet de

Koning afvan een zo voordcelige onderneeming met de zelve yver

aan te dringen. Ziet hier deze Ij il der Bifdommen , welken Hen-
drik wilde ftichten , met inkomitender vernietigde Abdyen daar

toe te gebruiken, gelijk men dezelve ziet in de memorie, daar

wy af gefproken hebben.

Provinciën.

Eflex.

Bedford.

Bukkingam.

Northampton.
Huntington.

Leicefter.

Rutland.

Lankafter.

Suffolk.

Nottingham.

Derby.

Hartford.

Fondatien.
Waltham.

*) DunftabU.
/• Neu/enham.

J Klownftown.

£ Peterbourg.

£ Leicefter.

i

De Fonteinen en

) 't Aardtsdiakenfehap van
? Richemofid.

<J EdmondRoy.

*) miifokz
*> Verfop.

\ Thur^arton.

S. Alban. Os-
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Oxford. ? Osnay.

Bcrks. S Tame.
Oxford. ? Osnay. j$*f

Middlefex. £ Wtfmmfier.

Gloceftei

Stafford.

Gloceftcr. \ S.Pieter.

btattord. 7 r . .

Salop. f
Schrewsbury.

\

Lanceflon.

Corneuaille. £ Bedwynne.

Wardreth.

Boven aan de memorie ftond gefchreeven , Bifdommen die ge~

fiicbt moeten worden ; en aan een hoek , Plaatfente veranderen , na

datwy 't raadfaam zullen vinden, welke Bifdommen hebben. De
Kerkjvan Jefus Chriftus te Kantelberg , S. Swithins , Ely , Dur-
ham , Rochejter , een gedeelte van Leeds , Worcefler , en andere

plaatfen daar Bijfehoppen zjfn. Een weinigje laager ftaan deze

woorden , plaatfen in Schooien en Coüegien te verderen. Barton

aan de Trent. Dit is't alles 't geen de memorie behclide: maar ik

ben verwonderdjdat'er niet in gefproken word van't BikJom van Che-

fter, 't welk voor een van die gefticht wierd ; want ik heb een com-
miffie gezien , onder'tkleii zegel, in dato den 24 Auguft. 15^9.
en gericht aan de BhTchop van die naam, om hem te beveelen , d'af-

ftand des Kloofters van Hamond in de Provincie van Sallop aan te nee-

men. Waar uit het blykt, dat d'Ordonnantie noch niet gemaakt en

was, toen deKoning dit Bifdora oprechtte, Ichoon men in de Rol-

len een laater Patent vind, om het te ftichtcn. Ook fprak de me-
morie niet van 't Bifdom van Briftol, hoewel opgeeecht kort na de

tyd dat Hendrik het ontwerp van zijn nieuwe fondatien gemaakt had.

Deze Stoelen wierden niet eer gedicht als omtrent het eind des jaars

1 5 4.0. en gelyk'er in het verloop van die tyd groote veranderingen

aan het Hof voorvielen, 't zy wegens de zaaken, of deMinifters,

moet men zich niet verwonderen, dat het befte gedeelte van des Ko- Wet raakejide

ningsvoorneemens gantfeh geen gevolg gehad heeft. de gehoor-

Men maakte in het zelve Parlement een andere Wet, raakende de men 'aan

'

gehoorzaamheid die men aan^desKoningsDeclaratienfchuldigwas. S
e
"j
irik

-

n
Hi Ver- fc huldig was.
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r 539 Verfcheidene perfoonen oordeelden, dat Hendrik do^r zyn Artykc-

len der Religie > en door zijn Kcrkelykc Ordonnantien, de wetten

gekweirt had ; dewijl hy van d'cene kant verfcheidene wetten hnd ver-

anderd, en van andere ichattingen op de Gecttelijkheid gefteld, en

d.it aliei zonder roeflemming van 't Parlement. Maar het Parlement

zcidvaropj dat de geenen, die deze klachten deeden, -niet en \vi-

ften tot hoe ver de foiweraine macht zich ft rekte ; dat, zo deze onge-

hoorzaamheid voortging, de glorie Godts en d'eer des Vorfts daar

veel door zouden lyden; dat'er gelegentheden voorkwamen , inde

welken het noodzaakelyk was zich van fpoedige hulpmiddelen te

dienen j dat, zo men alsdan de houding des Parlements moeft ver-

wachten, men ongelykaan de zaaken doen kon. Op deze betrach-

tingen, dieind'Ordonnantiegelyfdzijn, verklaarde het Parlement;

dat Hendrik, met het goedvinden van zijn Raad, Declaratien zou

konnen doen afkondigen, en'er lyf- en gelditrafren byvoegen; dat

het volk gehouden zou wezen daar aan te gehoorjaamen , even als

ef het Wetten des Parlements waren \ dat niettemin niemand u4t

kracht dezer Declaratien van zyn goederen, van zijn vryheid,. noch

van zyn rechten, beroofd zou konnen worden, en dat de zei ven

ook infgelyks geen gemaakte wetten , of vaftgeftelde gebruikelijk-

heden , zouden konnen krenken, noch vernietigen, 't Parlement

voegde 'er vervolgens verfcheidene claufulen by^ noopende de ma-
nier van deze Declaratien af te kondigen, en de perfoonen , die ze

zouden verfmaaden of overtreden , te vervolgen ; beveelende daar

en boven, dat de geenen, welke zulks kwamen te doen, en nader-

hand uit het Koningrijk vertrokken, gehandeld zouden worden als

raifdaaders van Staat ; en eindelijk , dat , zo Hendriks Navolger

minderjaarig was, zijn Raad in zijn naam Declaratien zou konnen

doen afkondigen , daar men de zelve gehoorzaamheid aan zou be-

toonen, als ofde Koning zelve die had doen afkondigen. De veror-

dening van deze Wet gaf een zeer groot gezag aan de Rechters, de-

wijl men'cr verfcheidene maatigingen in vond, welke d'ongemeene

macht, diezy zonder dat aan de Koning gegeev^n zou hebben, ee-

niger maate bepaalden ; want veele zauken , die daar van afhingen,

ftonden onder d'uitleggingen der Rechtsgeleerden. Op deze zelve

Wet grondde men de groote veranderingen der Religie, die geduu-

rendede minde jiarigheid van Kduard, Hendriks &oon en Navol-

ger, voorvielen.

't Par-
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't Parlement regeJdeook noch derangder Officiers van de Kroon, I« t>
geevendedegeeneonmiddelijk na de Prinfen van den bloede aan My- Andere

lord Kromwei. De Heer Seldenus, een der grootfte mannen van ^l^^'
A

de Republijk der Letteren, heeft, ter plaatfe daar hy van dit Regie- »ng.

mentfpreekt, twemifllagen begaan. Voor cerft zegt hy, dat men
het niet en ziet by d'andere Wetten van Engeland , 't geen waar is ten

opzicht van eenige nieuwe drukken van het ligchaam de2 er Wetten

,

maar niet ten opzicht des druks die'er onder Hendrik af gemaakt
wierd. Zijn twede mifllagbcltaatindenBiflchop van Londen niet

gefteld te hebben in de lyft der rangen, welken hy ons gegeeven

heeft ; enondertuflfchen is deie Biffchop door d'Ordonnantie nadert

Aardtsbiffchop vanjork geplaatfl. Waar uit men ziet, dat het niet

altijd zeker is , de zaaken op de goede trouw der Schrijvers , hoe-

welze van d'allerdoorluchtigften zijn, aanteneemen.

Eindelijk , 't zelve Parlement beveiligde het vonnis óes doodts,

uitgefproken tegens denMarquis van Exeter, tegens My lord Mon-
taigu, en tegens andere perfoonen, welken men overtuigde van aan

de laatlte wederipannigbeden deel gehad, or heimelijk verftand ge-

houden te hebben met Polus, die toenmaals arbeidde om de Chriftene

Vorften tegens Hendrik te wapenen. Maar gelijk wy aan 't eind

van dit Stuk van deze verwijzing moeten fpreeken , zullen wy ons

tegenwoordig vernoegen met een aanmerkelijke omftandigheid van

hun vonnis te vernaaien.

't Hof begeerde eenige periconen, hoewel afweezende, te doen

oordeelen. Daar waren 'er eenige anderen , welken het wilde

doen verwijzen, zonder hen toe te laaren zich té verdedigen. Zo-
danigen warende Marquizin van Exeter, en deGraavin van Sarum,
Polus Moeder. Speed zegt, dat de laatfte veroordeeld wierd zonder

eenige gebruikelijkheid van'tGerecht, gelijk men inetKromwelin
't Parlement geleefd had. Maar hy vergift zich hierin, dewijl ze

een jaar voor dezen Miniiter verweezen wierd. Dequeftie was dan ,

t ondergronden of deze manier van procedeeren aangenomen zou

konnen worden; en gelijk het Hof hier tegenfrelling in vond, deed

Kromwei de Rechters ontbieden , en vraagde hen , of bet Parlement

iemand kon veroordeelen , zonder zijn verdediging aan te hooren.

De Rechters antwoordden hem: dat deze zaakgevaarhjk was: dat het

Parlement allenden anderen Rechtbanken tot voorbeeld diende: dat

iemand befchuldigd zijnde , de rechtvaardigheid en billijkheid ver-

Iii 2 eifchten,
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cifchten , dat men hem toeliet zich te verdedigen : dat niettemin

,

gelijk het Parlement hetopperftc Hof van Engeland was , haar ma-
nier van procedeeren , hoedanig dieook ware ,

geldig zou wezen : en

dat het vonnis niet betwift zou konnen worden , 't zy dat de fchul-

dige het verlof had gehad van zich te verdedigen, of niet. Aldus

wierd aan de volgende eeuwen het voorbeeld gegeeven van een doo-

delyke manier van procedeeren, door de welke d'alleronfchuldigfte

menfeh gemakkelijk het leven kon verliezen. En'tgeenindierge-

lyke ontmoetingen gemeenlijk gebeurt , gebeurde ook in deze ; te

weeten, datd'Auteur van een zo verderfelyke raad alle de ftrafheid

'er af beproefde. De zittingen des Parlements waren niet zo haafr

geëindigd , of de Koning , oordeelende hoe zeer d'Aardtsbiffchop

van Kantelberg, federt d'Ordonnantie der zes Artykelen, verflagen

moeft: zijn, deed hem haaien, prees de hooge bekwaamheid met

. de welke Kranmer deze zelve Artykelen beftreeden had , en verzocht

hem, zyn redenen by gefchrift te ftellen, enzehem tclaaten zien.

Des anderen daags (tuurde hy den Hertog van Norrolk , den Her-

tog van Suffolk, en Mylord Kromwei, om het middagmaal met

hem te houden, en belaftte hen , hem van zyn vriendfehap te ver-

zekeren, en hem weer moed te doen fcheppen , zo veel als zy zou-

den konnen. Zittende met Kranmer aan de tafel, breidden zy zich

uit over zyn lof; preezen de dertïgheid , de welfpreekendheid, en

de geleerdheid, met de welken hy getracht had deze Ordonnantie af

te weeren; en 2eiden hem, dat zy zelven, die van zijn gevoelen

nieten waren, door zijn vertoog geraakt hadden geweeft; eneinde-

lijk, dat hy geenige verandering in des Konings geeft behoefde te

vreezen. Kromweivoegde'erby, dat de7e Vorft een groot onder-

fcheid maakte tufTchen Kranmer en zyn andere Officieren ; dewijl

hy, als iemand over d'anderen klaagde , de klachten aanhoorde , en

die onderzocht : daarhy in tegendeel zich niet en ontwaardigde het

oor teleenenaan klachten tegensden Aardtsbiffchop van Kantelberg.

De Viccgerent ftelde vervolgens den AardtsbiiTchop tegen Volley,

en deed het gezelfchap aanmerken , dat de trotsheid en hoogmoed
van den een hem alle zyn vrienden hadden doen verliezen , en dat de

minlijkheid en de nederigheid van den ander zyn vyanden treften.

Den Hertog van Norfolk zei daar op, dat Kromwei van den Kardi-

naal wel kon fpreeken , endathy hem daar genoeg toegekend had,

hebbende in zijn dienft geweeft. Kromwei, door dit woord op de

teen
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tee getreden, antwoordde 'er op , dat, hoewel hy in Volfeys dienft t$$$*

hadgeweeft, hy echter zijn zeden nooit goed gekeurd had; dat zelfs

deze Kardinaal beflooten hebbende, hem Generaal van zyn galeyen

te maaken, in geval zijn kuiperyen tot het PaufTchap gelukt hadden,

hy deze aanbieding nooit aangenomen, noch Engeland verïaaten zou
hebben. Den Hertog voer met een toornig gemoed hier op uit,

fweerende, dat Kromwel'er aan geloogen had , en verzelde dezen

hoon met verfcheidene andere beleedigende termen. Kranmer be-

droefde zich ten hoogften over dit geval. Hy deed alles wat hy kon,

om de twe Minifters te verzoenen-,; maar zijn poogingen waren vruch-

teloos: hun vyandfehap brak uit: enfedert die tyd hebben zy nooit

meer goede vrienden geweeft.

d'Aardtsbiffchop arbeidde dan aan het werk , 't geen de Koning van Kranmer

hem verzocht, en maakte een boek van de redenen, welke hem be- f<*«ift zijn

letteden de zes Artykelen goed te keuren; ftellendeop orde de plaat- gen* de zes

fen der Schriftuur en der oude Leeraars , die tot zijn onderwerp dien-
Artykclcn

den, gelijk ook de gevolgen diehy daar uit trok. Zo haaft als dit

boek voleindigd was ,
gaf hy 't aan zijn Secretaris, om 't in 't net te

ftellen. De Secretaris , Maurits geheeten , van Kroydon , daar

d'Aardtsbiffchop toen ter tyd was, weer naLambeth keerende, en

vindende op zyn komft, dat d'Aalmoefleniermetdefleutel van zyn
kamer na Londen was gegaan, ging in een fchuit zitten, die over

de rivier voer. Gelyk hyzijn boek aan niemand had durven ver-

trouwen , had hy 't met zich genomen : maar een onvoorzien toeval vreemd ge.

had het hem byna te gelijk met zyn leven doen verliezen. Eenige vsl "nd!t

perfoonen, die in de fchuit waren , wilden na Southwark gaan, daar

de Koning het vermaak nam van een Beer, gegeeven aan de honden.

Ondertuflchen omworftelde hen de Beer, wierp zich in de rivier,

en wierd'er van de honden gevolgd, 't Gczelichap van Maurits fprong

terftond uit de fchuit, daar het hem gantfeh alleen in het. KJort'er

na kwamen'er de Beer en de honden op af, en wierpen ze om ver. In

dit 'gevaar dacht Maurits niet als om zyn leven te bergen ; maar zijn-

de aan land gekomen , en denkende op zyn boek, zag hy 't in de rr*

vier dryven, en verzocht den Meefter van de Beer her/er uit te haa-

ien. Deze hebbende het boek in zyn handen, wilde het aan Maurits.

niet wedergeeven, eer hy 't aan een Priefter getoond had , om te zien

wat het behelide. De Priefter las'er iets in , vond dat het een weder-

legging der zes Artykelen was, en zei, dat, die het weer kwam eif-

I i ï 3 fchen.
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*?$•?. fchen, voor zyn moeite opgehangen zqu worden. Maurits meen-

de zich uit zijn bekommering te redden , met te verklaaren , dat Het

boek den AardtsbifTchop van Kantelberg toebehoorde : m^ar de Mee-
frer van de Beer , die een yverige aanhanger des Paus', sneen heime-

lijke vyand van Kranmer was, liet zich niet omzetten , ncchdoor
gebeden , noch door beloften ; injoegen dat de Secretaris 2ich des

anderendaags morgens by den Vicegerent vervoegde, en hem van

zijn ongeluk verwittigde. Kromwei, die toen na het Hof ging, •

vermoedde wel, dat hy*er den Meefter van de Beer zou vinden, om
te trachten, dit boek aan iemand van Kranmers vyanden te geeven.

Inderdaad, 't geen hy voorzien had, gebeurde. Hy vond dezen

man ; en neemende hem het bock af, dreigde hy hem ftrengelijkte

doen dra-hen , over de irouthcid welke hy had gehad ^ van een ding

tehouden , 't geen een Raadtsheer van Staat toebehoorde.

^
C

d"Of

-

S Kranmer geraakte dan aldus uit een gevaarlijke pas: doch het on-

donnatui: weer, 't geen hem maar dreigde , borft elders uit. Schaxton , en

?ykeTcn

Ar" Latimcr, BiiTchoppen, d'een van Salisbury en d'ander van Wor-
ceflei'j leiden hun Bifdommen neer, kort nade fcheidingdesParJe-

ments ,
gelijk ikdatr uit oordeel , dat de Kapittelen van die twe Stoe-

len op den 7. July het verlof verzochten van nieuwe Biflchoppen te

verkiezen ; 't geen hen toegedaan wierd. Hun ongeval ging noch
verder j want zijnde befchuldigd van de zes Artijkelen gedoemd te

hebben, wierden zy in de gevangenis gezet, en bleeven daar , d'een

tot des Konings dood, en d'ander een weinigje minder, gelijk wy in

't gevolg zullen zien. Ter zelve tijd Huurde men overal Commif-
(ariflTen, om de hand te houden aan d'uitvoering der Ordonnantie i

en de geenen, welken men te Londen gebruikte , waren altemaal

heimelijke aanhangers van de Paus: invoegen dat zy de geenen, wel-

ke befchuldigd waren, niet en.fpaarden. £y examineerden getui-

gen tegen s hen ; en zy ondervraagden hen niet alleenlijk over de

formeele termender Ordonnantie, maar ook over indirecte zaaleen,

en afgewijderdeomftandigheden, die deze ongelukkigen , zozehen
niet konden doen veroordeelen , ten minden konden belemmeren.

In minder als niets waren degevangeniffen vervuld met vijf honderd

perfoonen, belchuldigd van de nieuwe Wet overtreden te hebben.

Maar hun menigte was hun behoudenis. Kranmer, Kromwei, en

zelrs den Hertog van Suflfolk, en deKancelier Audley , vertoonden

aan Hendrik, dat men zoveel lieden niet om dezelve misdaad zou

konnen
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konnen ftraffen, als mergroote moeite en gevaar. Aldusbe'ves de icao.

Koning henaltemaal genade ; en ik vind niet, dat d'uitvoeringder

Ordonnantie federt die tyd tot aan Krorr.wels dood aangedrongen zy.

Terwijl de zaaken aldus {tonden, trachtten d'aanhangers van het

Roomlche Hot zich door een blinde believing, geholpen van een

diepe veinzcry , in des Koningsgunft te wikkelen. Bonnernam van

hemeen buitcngewoone Commiflïé, die gewiflelyk in de Rollen ge-

field is geweeft, endie'ernu niet meer in is. Dit doet my gelooven,

dat men ze 'er onderde Regering van Maria uitgenomen heeft.

Maar gelyk men gemeenlijk tot zijnent achteloozer is , als elders,

heeft ze Bonner, die ze vermoedelijk uit d'operibaare Aóten weg ge-

daanheeft, in zijn eigen Boek gelaaten. 'k Weet niet, of alle d'an-

dere BhTchoppen diergelyke Commiflïen van den Koning genomen
hadden; want daar is niets zodanigs in het Boek van Kranmer: en ik

zie geen fchijn , dat men zcr uit zou hebben willen neemen , zo z'er

in had geweeft. De Commiflïé van Bonner kan gezien worden in onze

Verzameling. Ondertuflchen zal ik'er hier een extra& af ftelien: Mo 71
„ Dat allerhande jurildiclie of gebied, zo wereldlijk als Geeftelijk , van

„ den Koning uitgegaan zijnde , in de hoedanigheid van Opperhoofd

„der Kerk-, en deze Vorftdetydelijke en Geeftelijke macht in zich

>, hebbende , ; de geenen , die geen gebied en voerden als door zijn ge-

bade, gehouden waren zulks t'erkennen, en te verklaaren, dat,

„ zijnde aan zijn goedneid verfchuldigd alle de macht welke zy had-

den, zy tot allen tyde gereed zouden ^ijn hem die weder te geeven,

„alshy ze van hen eilchte: dat, gelijk Mylord Krom wel, diedo©r

„ den Koning in de geeftelijke zaaken tot zijn Vicegerent genoemd
„was , niet op alles kon denken , deze Vorft hem Bonner tot

„ondcrhulp byvoegde , om allé de Biftchoppelijke bedieningen,

„ zo lang als het zijn Majeftcit zou believen, t'oefrenen. Deze be-

dieningen waren vervolgens ftuk voor ftuk uitgedrukt ,• en de

„ Commiflïé eindigde door een ftint bevel aan Bonner , van niemand
„in d'Orders aan te neemen, als de geenen van welker oprechtheid,

„ goed leven , en bekwaamheid hy wel verzekerd ware. De Koning

„ voegde'er de reden by; dat, gelijk de verdurvendheid der leere,

„en der zeden, haar geboorte verfchuldigd was aan het kwaad leven

„ der Geeftelijkeo , het een zichfbaare waarheid was , dat, als de

„ Geeftelijke n wel verkoozen zoude i wezen, zy op nieuws en de

„leere, enciezeden, hervormen zouden. Bonner, met zodanig

een
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een Commiilïe bekleed , kon toen wel een van Hendriks BifTchoppep.

genoemd worden. Wyders ontbrak het zyn believing, hoe onge-

meen zy ook fchijnt, aa» geen grond. De vyanden der Reforma-

teurs beeldden zich in, dat Kranniers aanzien daar vandaan kwam,
dat dezen AardtsbhTchop eenige gevoelens had , welke allerhande per-

foonen , zo geeftelyke als wereldlijke , aan de Koninglijke macht

onderwierpen. 2.y wilden hem daar dan niet in wijken. Maar dit

©nderlcheid was'er tuflehen hen en hem , dat, zoKranmer in zoda-

nig een gedachte had geweeft , hy die gevolgd had door een beweeg-

reden van gewitTe ; daar Bonner in tegendeel de zelve tegens zijn

gewifle omhelfde, zo men anders gelooven kan , dat hy'er eefc

had.

vernietiging Laat ons nu komen tot de vernietiging der overige Kloofters. De

kloofters! Boeken van her jaar 1539 behelzen zevcn-en-vyftig afftanden ; dar-

tig van Mannenkloofters , zo Abdyen als Prioorlchappea y en ze-

venden-twintig van Vrouwenkloofters. Men kan d'aólen van om-
trent dartigde2 er afftanden noch zien. 't Goede Huis vanGodstow
vie! met d'andcren , hoewel van de laatften. En de groote Ab-
ten, dat's te zeggen die zitting in he^ Parlement hadden, ftonden

hun Abdyen af aan Hendrik. Zodanigen waren die van "Weftmun-
fter, vanS.Alban, van S. Edmond Roy , van Kantelberg , van

Onze Vrouw van Jork , van Sclby , van S. Pieter van Glocefter,

van Cirencefter, van Waltham , van Winchelkombe , van Mal-

mesbury, en van de Slag. Drie andere Kloofters wierden om mif-

daaden verbeurd gemaakt ; teweeten, GlafTenbury, Raidwg, en

Kolchefter. d'A&en van alle d'andere afftanden zyn verlooren.

Maar dewijl wy eenige melding doen van d'Abten , die zitting in

het Parlement hadden, zal het niet onnut zijn, hen wat beter te doen

kennen. Fuller geeft op drie plaatfcn van zijn Hiftorie een lyft de-

zer Abten : doch deze drie lijften verlcheelen van malkander ; en

daar is'er niet een, die overeenkomt met die der Boeken van 't Parle-

ment. My lord Herbert vergift'er zich ©ok in. 'k Wil niet opwaarts

klimmen tot de Regeringen, welke voor die van Hendrik gegaan

kebben : want toen was'er een grooter getal van Abten en Priooren

,

die tot het Parlement behoorden ; en zelfs hadden verfcheidene ande-

re Geeftelijken daar zitting in , hebbende ten dien einde hun brie-

ven van beroeping gekreegen» Maar onder Eduard de VI. exa-

mineerde me» , wat recht deze laatften hadden om zitting in het Laa-

ger
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gerHuis te neemen, gelijk wy ter zijne plaatfe zullen zeggen. 'kOn- *ï%9-

herneem ook niet 'tgefchil tebeflechten, ofdeze Abten in het Huis
der Heeren zitting hadden in de hoedanigheid van leden der Gee-
ftelijkheid, ofdoor recht van Baronfchap, enalshoudendehunlan-

deryen vanden Koning, 't Is genoeg voor tegenwoordig, te zeg-

gen dat de Boeken der Parlementen , gehouden onder Hendrik de

VIII. gewag maaken van acht-en-twintig Abten, die dit recht van ^Sn-c
zitting hadden ; teweeten, dievan Abingtoh, van S. Alban, van Parlement

S. Auguftijn van Kantelberg , van de Slag , van S. Benediótus in
a cn '

den Holm, van Bordeny , van Cirencefter, van Kolchefter , van

Koventry, vanKroyland, van S. Edmond-Roy, van Evefcham,

vanGlaffenbury, vanGlocefter, vanHide, vanMalmesbury , van

Onze Vrouw van Jork, van Peterburg , vanRamfey ,vanRaiding,

van Selby , van Schrewsbury , van Tavenftok , van Tewksbury, van

Thorney,vanWahham,van WeftmunfterjenvanWinchelkomb ;

by de welken men voegen kan den Prioor van S. Jan. 'k Vind

ook noch, dat inden jarc 15:37. d'AbtvanBurton, plaats gelegen

aan de rivier deTrent, in het Parlement tegenwoordig was. Ge-
meenlijk wierden'deze Abdy en die van Koventry door een Zelven

Geeftelijke bezeten > gelijk Koventry en Lichtfield, hoewel twe ver-

fcheidene Stoelen, van een eenigen BhTchop bezeten wierden. Maar

ia den jaare 1 5 57. zag men twe onderfcheidentlijke Abten, waaraf

ieder een brief van beroeping had.

"Wat belangt de manier van de vernietigingder Kloofters , wy kon-

nen daar lichtelyk af oordeelen , door het naauwkeurig verhaal'

't welk wy hebben van 't geen te Tewksbury gedaan wierd. *k Heb
dit verhaal onder verfcheidene anderen uitgefchreeven , en 't in onze AV60. <$«&

Verzameling gefield. Daarzietmen, op wat wyze men verzorgde 5 *

in het onderhoud der Abten , Priooren, en andere Officieren der

Kloofters -, gelijk ook in dat der Monniken, en der Dienaars van ie-

der Huis: wat Gedichten men onder de voet wierp, en welke de

geenen waren , die men behield: hoe men het zilverwerk , de ju-

weelen , en de fieraaden der Kerken waardeerde.

Maar de rykdommen van alle deze Kloofters konden benige éaft-

de begeerlijkheid van eenige perloonen r welke by den Koning Koning
gè"'*

waren , niet voldoen. De Gafthuizen moeden het zelve lot hebben. §^\
en -

Aldus ftelde Thyrlewy , Bewindhebber van het Gafthuis van S. Tho- y^AAT
mas van Southwark(a)

s
het zelve in Hendriks handen ; en deze door den

Kkk afftand
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i£3p, afftandbefchiktehem het Bifdom van Weftmufter. 't Was waar-

Tetms v.m lyk een wijs en verlicht man; maar zo onftandvaftig, ofzovrees-
Lopdenjtf- acnt ig j dat hy ieder uur van zijde veranderde, en zich met elke vloed

Jiet wegvoeren. Eindelijk, toen Elizabet op den Troon klom,

fchaamde hy zich over zijn lichtvaardigheid , en toonde , dat hy zich

ten minften eens van al zijn leven vaft kon ftellen.

Alle de Kloofters aldus vernietigd zijnde, verrijkte Hendrik zich
Alle de hn- met der zei ver goederen , enhadaldusdegunftigfte gelegentheid des

Abdyenweg wereldts om groote en fchoone (lichtingen te doen. Maar 't zy dat

vefkocht
'

of hy zjjn Adel wilde winnen, met de landeryen, welken hy van de

vernietiging gekreegen had , tot een zeer laage prijs aan haar te ver-

köopen; 't zy dat hy zijn Hovelingen niets kon weigeren; ofdat hy
in zijn onkoften geen maat en hield ; hy deed altyd veel minder a!s het

gerucht geloopen had , en als hy zelve fcheen beflooten te hebben.

De zuivere en zekere inkomft dezer Kloofters wierd gefchat op om-
trent 1 3 16070 guldens, Hollandfchemunt: maar men maakte de

waardeering op de voet der renten van die tyd, welke tienmaal min-

der gefteld wierden als hun rechte waarde. Hier van had Hendrik

180000 guldens inkomftsgefchikt, omachtienBifdommenteftich-

ren: maar hyvernoegde zich met'er van deze achtien zes op te rech-

ten
,

gelijk men in het gevolg van onze Hiftorie zal zien. "Wyders
is de waarheid , dat hy groote koften deed in zeehavens te maaken en

teverfterken, 't zyin't Kanaal, ofopd'andere kuften van zyn Ko-
ningrijk, en dat hy hier toe zeer aanmerkelijke fommen ui tfchoot,

fpruitende uit de verkooping der Abdyen. In deze tyd aanbood
ontwerp om men hem verfcheidene ontwerpen tot edele en Koninglijke ftichtin-

van Mini- gen , welken hy buiten twyfel gevolgd zou hebben , indien hy zich
ftersvan niet uitgeput en had in gefchenken, zelfs eer hy 't gewaar wierd. On-
Aichten. der andere dingen , had hy voorgenomen , een Huis te beinkom-

ften , daar de jeugd zich beyveren konde tot de Studie van het

Wereldlijk Recht , van de Gnekfche, en van de Latijnfche Taal*

Om'er het ontwerp te beter afte maaken , beval hy aan drie perfoonea

de zorg van onder hen te regelen de manier, op de welke dit Huis
gefticht, en d'orde die'er onderhouden zou worden. Deze drie

perfbonen waren , de Ridder Niklaas Bakon , die federt een der groot-

fte Minifters van Staat was welken Engeland ooit gehad heeft, en de

Heeren Thomas Denton , en Robert Kary. Hebbende te famen
hier over gefproken , ftelden zy een memorie op van 't geen zy befloo-

ten
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tenhadden. Hun goedvinden was: Dat des Konings Studenten (al- r539*

dus zouden degeenen genoemd worden , die in dit Huis traden) zich V Origineel

zeer dikwils zouden bezighouden met pleidoyen , en diergelyke oef- van (ieZje
.

fenftukken, 't zy in 't Latyn , of in 't Griekfch, temaaken: d*t >nJ^„*'je
als ze wat ouder geworden waren, men hen in 't gevolg van Gezan- Bibliotheek.

ten in de vreemde landen zou zenden, op dat ze daar de kennis der van M'. de

zaaken en belangen van andere volkeren konden krygen ; 't geen uit-
Pter'Pomt '

fteekende Minifters van Staat gegeeven zou hebben: dat d'eenen ge-

bruikt zouden worden om verhaalen van Gezantfchappen , van

traktaaten , van gemeene handelingen , te fchryven ; en d'ande-

ren, de hiftorie der rechtzaaken , en aanmerkelyke procefTen , wel-

ken zy in het Koningrijk zouden hebben : dat, eer iqmand van hen

het verlof hadde van over deze materien te fchryven , hy den eed

zou afleggen in de handen des Kanceliers, dat hy met een vol-

komene oprechtheid zou fchryven , zonder zich te laaten voorko-

men door genegentheid , en zonder zich te laaten omkoopen.

Maar dit groot voorneemen verydelde ; en men heeft by het feilen

van des zelfs voortgang veel verlooren. Want onder andere dingen

,

zo dit planthof van Hiftoriefchrijvers eens ter deeg geregeld , en be-

vefligd hadgeweeft, wy zouden tegenwoordig zo zeer niet belem-

merd zijn door een menigte van kwaade Auteurs, welke ons de zaa-

ken van die eeuw met zulk een onvolmaaktheid en achteloosheid ver -

haaien , dat wy ons geftadig genoodzaakt vinden toevlucht te nee-

men tot d'Origineelen, en de Gemeene Boeken. Die zouden ons

de zaaken veel klaarder hebben nagelaaten , als wy ze nu hebben , na

het verloop van zo veel jaaren , en na de verwoefting van alle d'open-

baare A&en , door Marias bevel in't werk gefield. En deze hulp

zou ons zeer noodzaakelijk hebben geweeft , voornaamelijk terzaa-

ke van de vernietiging der Kloofters ; want voor deze vernietiging

vond men indemeefte Klooftets een Chronijk der zaaken van ieder

tijd. 't Is waar , deze Chronijken hadden gemeenlijk tot Auteurs
onverftandige perfoonen, en naauwkeuriger om vodderyen offabel-
tjes op 't papier te ftellen , als om gevallen van aangelegenheid te

verklaaren. Doch de Kloofters befchikten ook dikwils vernuftige

Monniken: en in alle geval, -'t ftaat te gelooven , datd'Abten, die

in het Parlement traden, en aldus de zaaken moeften hooren , aan

deze Schrijvers lichten en memorien gaven. Maar in 't algemeen had-

d«n zy een onverwinnelijke geneigdheid om valsheden te fchrijven ,

Kkk 2 als
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i)"39. als het te doen was om het aanzien van hun Religie, van hun Orders,

envanhunKloofters, hoe langer hoe meer te doen gelden.

Ordonm t*
Hoewel de zaak der zes Artijkelen den Reformateurs weinig gun-

beheiï.endc '
flig was ; had d'AardtsbhTchop van Kantelberg echter vermogen

vandln°Bij- genoeg by den Koning, om'er een gunft af te verwerven, die hun
fceltekezen. hoop weer oprechtte, 't Openbaar gebruik der Heilige Schrift was

alreedts federt den jaare 1538. in de Kerken ingevoerd 3 maar Kran-

mer verplichtte den Koning, toeteftaan, dat alle zijn Onderzaaten

den Bijbel in hun huizen mochten leezen. d'Opene brieven , die 'er

't verlof af gaven , waren gericht aan My lord Krom wel. De Koning

ziet mz* zei 'er onder andere dingen : ( „ ) Dat , wel willende dat zijn Onder-
ftr&anas ^ zaaten de keanis van Godts woord hadden , hy hen toeliet den Brj-
mgN: 7-. >jDe} in'tEngelfch teleezen j dewijl zulks het befte middel was, om

„hen deze kennis te bezorgen: dat niettemin, om alle difpuiten te

„vermijden, hy begeerde, dat ze zich maar van een eenige over-

zetting des Bijbelszouden dienen. Derhalven bel aftte hy aan Krom-
wel , achttegeeven, dat niemand geduurende de tijd van vijf jaaren

den Bijbel, of eenig gedeelte der Schriftuur, zonder zijn verlof en

drukte. Gardiner had alles in 't werk geiteld , om deze (lag af te

weeren: en opzekeFedag, in een gefprek , daar de Koning by was,

tartte hy Kranmer , om onderfcheid te toonen tuffchen 't gezag

der Schriftuur, en dat der Apoftolifche Canons, 't Difpuit duurde

eenige tijd : maar Hendrik vindende een groore bondigheid en ze-

digheid in het vertoog des AardtsbhTchops , .en daarentegen een

groote hoogmoed en gemaaktheid in de redenen van Gardiner , be-

ftrafte hy dezen laatfte zeer fcherpelijk, en fnaauwde hem toe, dat

een oud en ervaren Kapitein , als Kranmer, zijn eer tegens nieu-

welingen niet indeWaagfchaal moeft ftellen.

Des Koning Omtrent deze tijd befloot Hendrik, getroffen door het gerucht
vx>rneemen '

t
green de fchoonheid van Anna van Kleef toenmaals maakte, ziin

0:1. Anna van »
. .

.'

Kieette gezicht derwaarts te wenden. DeKeizer, en de Koning van Vrank-
uouwen.

rjj|c , hadden even zeer gearbeid, om hemeen Prinees van hun par-

ty te doenneemen. d'herfte fteldehem voorde Hertogin van Mi-
lanen, zijn Nicht ,- die de Dochter des Konings van Deenmarken
was: want bereidende zich , gelijk hy deed, om het verbond van
Smalkalden te breeken , ten einde Duitfchland vervolgens onder

tjok te brengen, zou hyvoor alle zaaken gaarne verdeeldheid tuf-

itheaEageland endeVorften van dit verbond hebben willen zaayen.

Maar
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Maar 't geen zijn zorgen en poogingen niet konden te weeg brengen, if39.

dat bracht d'Ordonnantie der zes Artijkelen voor een gedeelte te

weeg. De Gezanten der Vorften vielen by Hendrik klachtig ; dat

,

na hungemeenevereeniging zeer vergevoorderd te hebben) hydie

verbrak door het ftrengEdicI:, in het welk hy verordende het Avond-
maal ilechts onder een gedaante , 't gebruik der Zielmiffen , en d on-

gehuwde (laat derPriefters; drie punten die met hun leeregeenfinS'

konden (amengaan. Zy voegden 'er-by;- dat, zo by de goedheid:

niet en had van deze Ordonnantie te verzachten, zy geen onderhan-

deling meer met hem zouden konnen houden. MaardeloozeGar-

diner vleide den Koning in zijn hoogmoed, en verwekte zijn jaloe-

ryj vertoonende hem , dat een machtig en verftandig Koning, als;

hy, nimmermeer moert toelaaten, dat Duitfchers, en kleine Prins-

fes , hem in de ftukken des Geloofs wetten voorfchreeven. Gardiner i

had noch een ander middel om z-ijnMeefter op tehitfen, en diende

'ér zich zeer dikwils af; hoewel men daar uit ziet, dat de ftaat van;

Duitfchland hem niet zeer bekend was. Hy zei tot den Koning, da£

de Proteftantfche Vorften des Rijks zijn geefteüjke Opperhoofdig-

heid niet goed zouden keuren; omdat, zohaaftalszy die goedkeur-

den , zy zich verplichten zouden een diergelijke macht ook in den:

Keizer t'erkennen. Maar hierin bedroog hy zich grovelijk : want

de Vorften van Duitfchland, die nooit hadden erkend, dat de Keizer

eenige macht in hunStaaten had, beleeden echter, datdeRijksver-

gadering, inde welke defouveraine macht des Keizerrijitsbeftond',

het recht had van nieuwe geeftelijke wetten te maaken, en d'ouden:

te veranderen. Maar als de Rijksvergadering zich niet verklaard»

tiad ,
pretendeerde ieder Vorft zo ibuverain in zijn Staaten te wezen,

als de Keizer in de zijnen. Niettemin voegde Gardiners redene-

ring {lag, hoewel ze valfch was ; zulks dar Hendrik tegens deze

Vorften opgehitft zijnde, een zeer groote koelheid de plaats nam var»

deze zucht , welke d'eenen en d'anderen hadden gehad om zich en-

gelijk te famen te vereenigen. Ondertuflchen, gelijk de voorstel-

ling van een huwelijk met de Hertogin van Milanen geen gevolg en

had , en dat d'aanbiedingen des Konings van Vrankrijk Hendrik niet

behaagden, floeg de Vicegerent hem Anna van Kleefvoor. uithu-

welijk konaan Engeland voordeelig zijn ; vermits den Hertog van

Kleef van de kant van Vlaanderen des Keizers gebuurwas; dat hy

pretentien ophet Hertogdom van Gelder had j dat zijn oudfte Dochter

Kkk 3 aar
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l t39- aan den Hertog van Saxen getrouwd was; en dathy verwydering

van Karels wapenen kon maaken , als d'oorlog tunehen Hendrik
en dezen Keizer verklaard zou wezen. Men vond maar een iwaa-

righeidindezaak. Anna van Kleefhad eertijdts verloofd geweeft

aan de Zoon des Hertogs van Lotharingen ; maar zyndc alle beiden

te jong , had hun verbintenis maar een bloote verlooving tufTchen

de Vaders geweeft. Midlerwijl maakte Hans Holbein het atbeeld-

fel van de Princes , en ftuurde het aan Hendrik ; maar het was niet

gefchied zonder aan de natuur de hulp van de konftgegecven te

hebben: invoegen dat, als de Koning het afbecldfel en het oor-

fpronkelyke te famen vergeleek, hy in het eerfte meer fchoon-

heidtsvond, als in het laatfte. In den beginne keurde den Hertog
van Saxen , een yverig Vorft voor d'Augsburglche Confeflïe, een

diergelijk huwelijk niet al tegoed; vermits hy zag, dat Hendrik
afgewecken was van zijn genegentheid voor de party der Proteftan-

ten van Duitfchland. Maar Kromwei had twe redenen, om'er
de fluiting at" aan te dringen. Hy wilde zich een fteun maaken,
met een perfoon tot de hoogde waardigheid te verheffen , die de

zelye aan hem verfchuldigd ware. Hy rekende daar en boven , dat

,

gelijk alle de vrienden der Princes den gevoelens van Luther aan-

hingen, de party van de Paus daar noch meer door verfwakt zou
worden; en dat aldus de Reformateurs in Engeland zouden wc-
derwinnen , 't geen zy'er verlooren hadden. Die de Princes had-

den gezien , preezen haar fwier , en haar fchoonheid. En gewif-

felijk, dewijl ze niet anders als Duitfchfprak, en dat de Koning
deze taal niet en rerftond ; dat ze ten anderen niet zingen kon , een

hoedanigheid voor de welke Hendrik een groote zucht had -, was

haar geenig middel overig , om het hert van dezen Vorft te winnen,

als door uiterlyke bekoorlijkheden. Na een onderhandeling van

eenige maanden,vervoegden zich een der Paltsgraaven van de Rijn,

en andere Gezanten des Hertogs van Saxen, en des Hertogs van

Kleef, Broeder der Princes , wiens Vader federt weinig tydts

overleeden was, by den Koning, enflooten het huwelyk.
Komftran Aldus kwam Anna van Kleef, omtrent het eind oer maand

KUcfin En- December, in Engeland; daar Hendrik, onverduldig om haar

mJfnoe'd
tcz 'en » tot Rochcftcr toe ging, zonder gekend te zyn. Maar

heid des ko- zynverbaafdheidwas uitfteekend, toenhy in haar geenc der be-
aui8J -

koorlykheden vond , ^aar men hem afgebroken had : en niet al-

leen-
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leenlijk was hy'er niet over voldaan : hy vattede zelfs een afkeer l5l9<

tegens haar op, daar hy zich nooit af ontflaan kon. Hy zei al

vloekende; dat men hem een Duitfche Merry had gebracht; dat

het hem uitfteekend berouwde , de zaaken zo ver voortgezet te

hebben; dat hy zich echter verheugde, dat ze noch niet verder

gekomen waren. Van toen af nam hy het befluit van zyn huwclyk,
zohet mogelyk was, te verbreeken: Maar de ftaat zyner zaaken

liet niet toe, dathy den Hertogen van Saxen , en van Kleef, den
hoon deed van hen hun Zufter weder teftuuren. \v*ant, gelykhy
wel wift, dat de Duitfchen jaloerfcher van hun eer zijn, alseenig

ander volk, oordeelde hy lichtelyk, dat deze Vorften gantfeh

geen paaien fouden geeven aan hun wraakzucht,noch aan hun wrok.

Van d'andere kant zou een breeking met hen hem niet geleeken

hebben. De Keizer was toenmaals te Parys; öntfangende van
den Koning van Vrankrijk alle de bedenkelyke eerbewyzingen;
en leevende met dezen Vorft, in allcdéfchijnbaarheden, meteen
oprechte en volmaakte vriendfehap. Men had zelfs heimclykc

berichten , dat ze te famen eenigen toeleg tegens Engeland brouw-
den. "Want in die tyd had de Koning van Vrankrijk, hoewel
aan Hendrik zo veel verfchuldigd als een Vórft aan een ander Vorft
kan wezen, alle deze weldaaden vergeeten ; en niet vernoegd met
ze vergeeten te hebben , wilde hy zelfs de mifnoegdheid der En-
gelfchenwaarneemen, om hun Koning zyn Staaten in Vrankrijk

t'ontneemen. Van cTandere zvde liet Karel niets achter wege,
om deze twe Vorften tegens malkander op te hitfen; hoopende,
dat hun verdeeldheid hem het middelzou befchikken om de ver-

bondene Vorften onder 't jok te brengen, dewijl ze daar doorver-
fteeken zouden zyn van Hendriks byftand, die noch daar en bo-
ven zelve zijn vriendfehap zou aanzoeken , en by gevolg Maria
ind'eervan haar geboorte herftellen. Pe Koning vreefde dan,
dat Karel de V. en Francois de I. verwonnen door de verzoeken
vanPaulusde III. zich tegens hem te famen mochten voegen; en
dat zy ter zelve tyd den Koning van Schotland gaande zouden maa-
ken, wiens inval verfchrikkelijk zou wezen, zo ter oorzaak van
de byftand welke zy hem zouden geeven, als van het groot ge-
tal der mifnoegden die hy in Engeland zou vinden, en inzonder-
heid omtrent de Grenzen van Schotland. De vriendfehap der

Proteftanten van Duitfchland dezen Vorft derhalvcn, in de tedere

ge-
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*£59* efAcldfrfiUl ^'iar H# zich in zag, zeer noodzaakclijk zijnde, be-

floothy alleenlijk, te trachten zijn huwelijkte verbrecken , door

ejenlge fchijnbaare verhinderingen , aJs door een voorgaande ver-

looviug. Gedrukt door deze mocyclijkhcid, keerde hy weer na

Greenwich, fchrollende geweldig op den Graaf van Southamp-

ton , die na Kalis gezonden hadgeweeft, om de Princes t'ontfan-

gen, en die van daar gefehreeven had, dat het cen zeer fchoon

Yjrouwmcnfch was. Maar 4e Graaf antwoordde ,, tot zijn. verdedi-

ging , dat, de zaak zo zeer gevoorderd zijnde als zewas, hy ge-

loofde gehouden gewceft te zijn aan de Koning te fchrijven't geen

hy hem had gefehreeven. De Koning, beklaagde de rampzalige

ftaat , daar hy zich in vond , en ontdekte zyn hertzeer aan Mvlord

Roufïel , aan de Ridders Brown en Denny , en aan eenige an-

dere perfoonen die by hem waren.. Denny zei hem daar op, dat

gemcenc lieden veel meer voordeels hadden , als de Vorften ; de-

wyl d'eerften zelvcn vrouwen konden gaan verkiezen : daar in

tegendeel d'aiïdercnde geenen namen, welken men hen bracht.

Kromwei, aanwiende Koning zich vrycr openbaarde, als aan

andere Miuifters. , was daar na de getuige van alle de droefheid de-

zes Vorfts. Thans, ,gelykhy Southampton haatte, trachtte hy

hemtebelaadcnmetdenkwaadenuitflagvandezaak, en zei, dat

deze Graaf , bemerkende hoe zeer de Koning misleid was ,

de Princes te Kalis had moeten ophouden, en bericht van de

ftaat der zaaken geeven. Ondertuflchen , dewijl de Graaf alleen-

lijk laft had om deze Princes in Engeland te brengen , zou het een

.groote laatdunkendheid voor hem gewceft hebben, ineen zo ge-

wichtige zaak volgens zyn eigen hoofd te werkte gaan ; en de Ko-

ning zelve kon dit niet ontkennen.

Een eenige zaak kon de fluiting van zynhuwclykvcrtraagcn

,

't welk was dat men onderzoeken moeft de verbintenis van Anna
van Kleef met den Marquis van Lotharingen; de Gezanten de$

.Hertogs van Saxen , en des Hertogs van Kleef, beloofd bebbcn-

.dedeze omftandigheidvolkomentlijk te vcrklaaren , en de nood-

.zaakelykeftukken daar toe te berde te brengen, als de Princes in

-Engeland zou komen. Zo haaft als ze derhalven te Greenwich

geleid was, 't,geen met groote ftaatfie gefchiedde, vergaderde

de Raad van Staat, en deed de Gezanten ontbieden, om hen te

vraagcn, :i of ,ze nu hadden waar. mede de fwaarighcid weg te nee-

men»
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men. Maar zy hadden hier over niets met zich gebracht , noe- iSi9*
mende het Hechts een voddery , ter oorzaak dat het verdrag ge-

maakt had geweeft geduurende de minderjaarighcid der par-

tyen, welke onbekwaam waren om daar in te bewilligen , en dat

zy 't in hun meerderjaarigheid niet beveiligd hadden. De Raad ,

weinig voldaan over dit antwoord, zei, dat ze goede bewijzen } en

niet bloote woorden verwachtte ; en dat het huwelyk des Konings

met Anna van Boelan van geene waarde gevonden zijnde, rer oorzaak

vaneen voorgaande verlooving, deze Voril zich voor een diergelijk

gevaar niet weer bloot moeft (lellen. Hier op betuigden Oiifleger en

Hagefden, Gezanten des Hertogs van Kleef, plechtelijk, in de te-

genwoordigheid van Krom wel, dat in de vrede, gemaakt tuflehen

wylen den Hertog Jan van Kleef en den Hertog Antonyvan Lotha-

ringen, eender Artykelen geweeft had, datdePrinces, toen ter tyd

minderjaarig, gegeeven zou worden aan Fran^ois, Zoon des Her-

togs van Lotharingen , die infgelyks minderjaarig was. De Gezan-

ten voegden'er by,dat zy het verdrag gezien en geleezen hadden: maar

dat vervolgens Hendrik van Grofle, Gezant des Hertogs van Gel-

der, Middelaar in dit verdrag, in hun tegenwoordigheid verklaard

had, dat de verlooving nietig, en van geen werking was. 7,y zei-

den ook noch, dat dit alles inde Kancelery van Kleef geregiftreerd

was, en beloofden, binnen drie maanden een goed extraól 'er af te

geeven. Vorders tekenden zy deze betuiging. Eenigcn der Raadts-

heeren , welke willen , hoe zeer deze Princes den Koning tegens de

bord fliet, waren van advijs, dat men op dit punt moeft aanhou-

den : maar d'Aardtsbiffchop van Kantelberg , en de Biflchop van

Durham zeiden, dat, zo dit al de fwaarigheid was , niets de vol-

trekking des huwelijks verhinderen zou.

DeKoning zich aldus gedwongen ziende hier mee te vrede te 7ijn; * 4-0-

en ten anderen aangeperft, zo door de Gezanten, als door Krom wel, w/i^kmctdè
trouwde eindelijk de Princes opdenójanuary 1540. Maar hy be- rnnccsA na

kommerde zich zo weinig met alstoen zijn afkeer en tegenzin te ver-
v:nK

bergen , dat allede geenen , die by hem waren , het bemerkten Des vermeerde

anderen daags vraagde hem Mylord Kromwei , wat hy van zyn Ko- tegl^n'''"

ningin zei. De Koning antwoordde, dat, onderfcheidende dezen

Minifter van zijn andere Officieren , hy openhertig tegen hem zou

Jpreeken; dat hy minder voldaan was als voorheen ; dat hy twijfelde,

ofde Princes maagd was ; dat ze zeer kwalijk riekte; en dat, 'er meer
Lil af
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ij40 af walgende als van te vooren, hy niet geloofde, bekwaam te zijn

om zijn huwelijk te voltrekken. Kromwei vetftond met droefheid

een zo kwaadc tijding : hy kende des Konings kiesheid in diergelijke

ontmoetingen : hy voorgevoelde, dat dit groot ongeluk voor hem
in'tbyzonderdoodelijk zou wezen, dewijl hy d'auteur van het hu-
welijk was : hy zag zijn vyanden gereed om de misnocgdheid zijns

Meefters waar te neemen 3 en de fortuin op het punt van hem te ver-

laaten , zo hy den Koning zo ver niét wift te brengen , dat hy de
Koningin beminde ; 't geen een vruchtelooze beproeving geweeft

zou hebben. De Koning leefde noch vijfmaanden in de zelve flaat,

en fliepdikwils byzijn Gemalin, maar zonder van zijn eerfte afkeer

van haar te bekomen. De Koningin fcheen 'er niet zeer bedroerd

over. Gelijk zy weinig verkeerings met hem had , en dat 2e van
natuure log en fwaarmoedig was , zou ze wel gewenfcht hebben zich

ontbonden te zien van eenhuwelijk, daar ze niet al te wel over vol-

daan was. Ondertuffchen ontbrak 't haar aan geen gaauwheid : zy
leerde d'Engelfche taal in zeer weinig tijdts, enfprakse zonder ee-

nige moeite toen haar huwelijk verbroken wierd , gelijk men ziet

uit eenigendergetuigeniffen, die hierover gedaan wierden.

Den Hertog van Kleefftuurde eindelijk 't Extract der Boeken van
zijn Kancelery ; waar uit het blijkt , dat Hendrik van Grofle, Ge-
zant des Hertogs van Gelder , in uitdrukkelijke termen verklaard

had de nietigheid van de verlooving , gemaakt tuflchendenMarquis

van Lotharingen en Anna van Kleef. De termen waren in 't Duitfch

,

maar in 't Latijn overgezet , gelijk men ze hier onder ziet. (a) Pal-

iandus, Gezant van Kleef aan het Hof van Gelder, had ook aan zijn

Meefter gefchreeven, dat den Hertog van Gelder (b) zekerlijk wift

,

dat d'eerfte verlooving vandeMarquis en de Princes nietig zou we-
zen > en geen werking hebben. Toen dit Extracl: den Koning over-

handigd wierd, vond de Raad het niet volftandig, ter oorzaak van
het dubbelzinnig woord van Verlooving ofOndertrouw ; niet zien-

de 1 of ze gefchied was met tegenwoordige , of met toekomende
woorden. Wat 'er ook af zy , men oordeelde , dat dit Extraót in tijd

en plaats dienft zou konnen doen.

d'Ope-
(a) Sponfalia ilU progreflum fuum non habitun; ex quo Di&usDux Carolus

admodum doleret j 8c proptcrea quaedam feciffet , 8c amplius fa&urus efïèt.

(b) llluftriffimum Ducem Gueldriae certo fcire , prima illa fponfalia inter Domi-
cellam Annam fore inaina . 8c progrefliun fuum non habitura.
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d'Opening van een nieuwe houding desHParlements gefchiedde op '

<*°'

den 12 April 1^40. Daar was niet een Abt, zelfsook niet die van Houding des

Weftmunfter, gelyk men oordeelt uit de Boeken van die tyd. Nadaï
de Kancelier aan de Vergadering verklaard had de redenen van Staar,

welke den Koning hadden verplicht om de zelve te beroepen , nam
Mylord Kromwel 't woord , in de hoedanigheid van Vicegerent , en

fprak by na op de volgende wys. („) De Koning begeert niets meer,

„als een vafteeenigheidonderzynOnderzaatenop te rechten. - 't Is Aanfpraak

„hier in voornaamelijk dat hy zijn verzekerdheid zoekt. Hy weet a

™
t ™™\z-

„ wel, dat zyn Koningrijk ontroerd is door ftookebranden ; dat het ment -

„onkruid 'er onder 't koorn waftj dat de ftoutheid en ongebonden-

„ heid der eenen , de fuperftitie der anderen, enhim onverwinnelyke

„ingenomenheid voor oude mifbruiken , verdeeldheden voortge-

bracht hebben, welke allen den oprechten Chriftenen een gevoe-

„lige droefheid baaren. Hy weet ook wel, dat de haatelyke naa-

„ men van Paapiften en Ketters , die men malkander alle dagen geeft,

„de geeften uitfteekend verbitteren ; en deze verbitterdheid dunkt

„hem zo veel te vreemder, dewijl hy de Schriftuur in hun moeder-

„ taal in de handen zijner Onderzaaten gefield had. Maar hy ziet,

„dat, in de plaats van 'er de regel hunnes geloofs af te maaken, d'ee-

„ nen en d'anderen die verdraayen , om hun verwocdheden en voor-

„ oordeelen te bekrachtigen. Wyders, hy heeft geen zyde geno-

„ m«n : hy heeft noch ter rechter , noch ter (linker hand geheld

:

„hy heeft altyd bet voorneemen gehad van de zuivere en gezonde

„leere des Euangeliums, ontflagen van allerhande vermengingen

„verderving, aan zyn Volk deelachtig te maaken: hy heeft befloo-

„ten, de ceremoniën , welker gebruik der Religie waardig gevon-

den zal worden , te behouden, den aart en de nutheid 'er af vaft te

„ ftellen , de misbruiken 'er van af te fnyden, en te voorkomen de

„ gefchillen welke in d'uitleggingder Schriftuur zouden konnen ont-

„ itaan. In een woord , zyn meening is , zyn Volkeren te doen on-

„ derwyzen , hen te leeren de manier op de welke zy God moeten die-

„nen, en ftrengelijk te ftrafïen de geenen die zijn Wetten zullen

„overtreden, van wat zyde zy ook mogen wezen. Hy begeert,

„datJefusChriftus, 't Evangelie, en de Waarheid, d'overwinning

„hebben, 'tlsdaarom, dat hyCommhTarhTen genoemd heeft, ge-

„koozen uit de BifTchoppen, en uit de bloote Godtsgeleerden , en-

,,dat hy hen lafl heeft gegeeven om op teftellen een uitlegging van

LH 2 „alle
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1 5*1% » alle de zaaleen , welken een Chr iflen moet gelooven en weeten. De-
j> re Commiffariffen zyn , d'A ardtsbiffchop van Kantelberg, d'Aarts-

»> biffchop van Jork , de Biflchoppen van Londen , van Durham

,

», van Winchefter, van Rochefter, van Hereford, en van S. Da-
>, vid, metdeDo&ors Thirleby, Robertfon , Kox, Day, Oglct-

j>horp, Remain , Edgeworth , Krayford , Symonds, Robini,

t, en Trefcham. Hy heeft andere Commiflariffen genoemd , om
>, t'overweegen , welke ceremoniën men zal behouden , en om 'er

,, 't gebruik afaan te wy zen. De^e laatlten zyn de BhTchoppen van

,,de Baden en Fonteinen, van Ely, van Sarum , van Chicefter,

,, van Worcefter, en van Landoffe. Eindelyk , allen den Officie-

,j ren , gefteld tot d'uitvoering van d'Ordonnantie der zes Artykelen,

„ is zeer engelijk belair , de geenen te vervolgen die de zelve durven

j, overtreden. Ten einde van deze aanfpraak breidde Mylord Krom-
wel zich zeer wijdluftig uit over Hendriks lof, en zei, dat een on-

vergelijkelijk wellpreekender mond, alsdezyne, die niet genoeg-

faam na waarde zou konnen uittrompetten.

'tHooger Huis keurde de verkiezing dezer Commiflariffen goed,

en beval hen , drie maaien ter week des morgens en des namiddags te

vergaderen, en op d'andere dagen alleenlijk des namiddags. Maar
gelijk de ftofvan hun raadpleegingen ons lange tyd bezig zal houden,

zullen wy 'er niets afzeggen , voor wy eerft verhaald hebben 't geen 'er

in 't Parlement omging.

Kion.wei Twe dagen na dat Kromwei deze aanfpraak gedaan had, wierd

ff
a

tc
Van

k

f ny Graafvan Effex gemaakt; zynde deze waardigheid met het huis

van Bourchier uitgeblufcht. Dit geeft voet om te gelooven , dat

Hendriks Huwelyk met de Princes van Kleef, gemaakt door de zor-

gen en op d'aanhoudingen van Kromwei , de rechte oorzaak niet

en was van dezes Gunftelings ongenade. Immers, 't is niet zees

waarfchijnlijk, dat de Koning hem aldus verheft zou hebben, om
hem twe maanden daar na neder te ploffen.

vernietiging Op den 2x April floeg men in het Parlement voor de vernietiging

ySn^ja"
8

der Ridders van S. Jan van Jcrufalem. Zy waren ingefteld gewor-
vanjerufa den om de Pelgrimmen van 't Heilig I/and te verzeilen, en te ver-

dedigen : want de volkeren maakten zich federt eenige eeuwen vroed,

dat men zyn godvruchtigheid , en zijn liefde voor Jelus Chriftus, niet

krachtiger kon betuigen , alsmetdeplaatfente bezichtigen, welken

hy met zijn tegenwoordigheid vereerd heeft, en voornaamelijk den

berg
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u „v i „«,,;*„ Het Heilig Graf, en Bethanien. Op deze grond f54©»

trldfld peJfoone^infen Ridderfchap olOeeftelyk Broeder-

fhap, o" Paleftina .e verdedigen, ^f*™*™*™ %*£
leiden Daar waren twe Orders, d'eene der Tempelurrs ,

die de

„acht gften en de rykften waren; en dW« der Hofp.tal.ers,

welke niet en lieten infeelyks zeer aanmerkelijk te z,jn. Van alle

Tantenzas men de Paufen , en de Geeftelyken , de Vorften en grote

He en aanmoedigen , om diergelyke tochten t'onderneemen ,
die

beekend veel kwamen te koften ,
die vol var, gevaar (taken

,
en

gemeeniijüuuuu i

... , d'enke e gedachte dat , zomen
h
1t:erftSmenÏÏp e^van'tVagevtur niet zou hebbente

f
P/ ^ men'er door de macht des Paus af.verloftzouzijn, en

lyden, dat men er door
Marteldoros zou wegdraagen,

dat^ fneéuwen
^ „bygelootenonweetendheid alsdie, eenkrach-

maakte, meeuwen van oyg ^^ ^ men
tigen «"druk op de ge ten. ^^ konden doen>

^"d: zo fy op
™ aa„f deren des doodts beloofden die t'ondernee-

,n, dat, zozyop
dheid herfteld zou wezen , zulks de

men , zo haaft als hun Bezon
hoofdfom

zelve kracbt zou voorttenge" > / die d
> loovigen

verordenden om en Ri e ^ ^ fcndadau

Maarmenk aagdewelhaalt,
lon/Knde 2elven de Bedevaar .

den begingen^ "^ looveU3g ; hoewel andere Schryvers

derS
^-

S
rdenKon UB v n Vrankrijk belchuldigen , dathy zich van

vand.etyddenKon.ngva
^ ^^^^

derenderRiddersteve ^^ soyerde^ ,/ heid tevinden van

hen «bederven:
Wat'e^afzy, een algemeen Concilie vermengde

5'Order en zö veel van deze Ridders, als'er gevangen wierden

,

d Order, en zo
i

ye
DeHolpitaliers waren niet om-

„oeften tmetdedoodbekoopen
^ dietydgeen

^Ikt *Zy wXu t het Heilig Land gedreeven door de

I'M ns t vervoLns uit het eiland Rhodesdoor de Turken ;
waar

^yzIcbvertrokklnopdatvanMalta, onder de befcherming en de

u ..,<,mYie,ddesPauS, endesKeuers* i>i2.ié

&^£££*™4«* idT. gehoorzaamheid, dat Hendrik^
LH 3
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45-40 hen in zijn Koningrijk niet behouden wilde: en gelyk zyd'anderc

Broederfchappen , die zich byna uit zich zelven vernietigd hadden,

niet na en volgden, befloot hy, hen door een Ordonnantie van het

Parlement daar toe te dwingen. Aldus wierd hun Order in Engeland

,

en in Ierland, te niet gedaan. Men behield alieenlyk voor hun
Priooren aanmerkelyke penfïoenenj voor die van S. Jan, dicht by

Londen, 10000 guldens jaarlyks; en voor die van Kilmainam, in

Ierland, 3600 guldens. De Ridders hadden ook een leefpenning;

't geen in 't geheel omtrent 3 o coo guldens 's jaars beliep.

Op den 14, May wierd het Parlement uirgerteld tot op den 25.

engelijk, volgens de gewoonlijke loop, d'uitllelling van geene waar-

de maakt allede raadpleegingen, welke noch de kracht van wetten

niet en hebben gekreegen , wierd'er beilooten , dat deze gewoonte

voor die tijd geen plaats zou hebben ; maar dat d'ontwerpen van wet-

een altemaal in de zelve ftaat zouden blijven als voorheen,

ongenade De twe Huizen hadden hun zittingen hernomen, en raadpleeg-
n* Krom-

^ £en over <jc gemeene zaaken , toen men ten Hove een groote veran-

/uny. dering zag uitbarften. De Hertog van Norfolk befchuldigde Mylord
Kromwel , voor den Raad van Staat , wegens mifdaad van gekwetfle

Majefteitj en hebbende hem vervolgens , uit des Konings naam, by
de kop gevat , ftuurde hy hem in den Tour van Londen. Kromwel
had groote vyanden in allerhande ftaaten. d

1

Adel verfmaadde hem \

zijnde vertoornd, dat de zoon vaneenflechte Smit boven haar ver-

heven wierd j dat hy , door een onverdraagelijke hoogmoed, na d'eer

van de Koufeband (Vond ; en dat de Koning hem van de grootfte

ampten des Rijks gegeeven had, als dat van Kleinzegelbewaarder

,

dat van Groot-Kamerling, en dat van Vicegerent in de geeftelijke

zaaken, om niet tefpreeken van het gewichtig ampt van Meefterder

Rollen, van het welk hy zich (èdert weinig tijdtsontflagen had. Van
gelijken haatten hem d'aanhangers der Pauïèlijke macht doodelijk.

Zy aanmerkten de vernietiging der Kloofters als zijn werk : zy fchree-

ven de dood der perfbonen , welken het Parlement veroordeeld had,

aanzijn raad toe: men geloofde ook noch, dathyde geen was, die

miiverftand tuffchen Karel de V. en Hendrik onderhouden had j en

deze algemeene betrachting verdubbelde de byzondere haat, welke

Norfolk en Gardiner tegens hem hadden : eindelijk , zy maakten

zich vroed, dat zijn ondergang de verzoening des Keizers en des Ko-
nings verlichten zou , en dat deze verzoening mogelijk gevolgd zou

worden
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worden van de wedervereeniging van Engeland met den Paus.

Andere redenen ftieten hem vorders in des Konings geeft t'eene-

maal om ver. De vrees , welke deze Vorft altijd had gehad, wegens
een verbond van de Keizer met den Koning van Vrankrijk, verdween
byna geheel en al , zo haaft als hy had verftaan , dat hun vereeniging

niet verder als de plichtspleegingen gegaan was : en hoewel hy , heb-
bende den Hertog van Norfolk aan het Hof van Vrankrijk gezonden T

door des zelfs middel ontdekt had , dat hy op de vriendfchap van

Francais gantfch geen ftaat moeft maaken, geloofde hy niettemin ,

dat deze twe Vorften zo gemakkelijk niet overeen zouden komen,
dewijl Karel het Milanees niet aan de Koning van Vrankrijk af zou

ftaan, die 'ondertuflchen niet en dacht als om'er zich bezitter af te

maaken. Hendrik uit dit alles dan oordeelende, dat zijn verbintenis

den Keizer genoegfaamzou bèhaagen, vreesde hy niet zo zeer het

verlies der vriendfchap , welke hy met Fran^ois had gemaakt.

Dezelaatfte gedachte deed zelfs, dathy zich zeer weinig bekom-
merde , of de Proteftantfche Vorften van Duitfchland zyn beleid

goed keurden , of wraakten; dewylhy het oogmerk, 't geen hy zich

altyd in zyn handelingen met hen had voorgefteld, 't welk was, den

Keizer buiten ftaat te brengen van hem aan te taften , bereikt had.

Aldus begon Kromwel, die tot hier toehemftandvaftiglyk had aan-

gemaand, om zichby de Vorften desverbondts van Smalkalden te

voegen, niet meer gehoord te worden.

Een andere byzondere reden bracht in deze ontmoeting ook fiag. De Koning

De Koning gevoelde eenonverwinnelyke afkeer van de Princes van LYharin?
Kleef, zyn Gemalin; en ter zelve tyd had hy liefde opgevat voor Howatd.

Katharina Howard , Dochter van Mylord Eduard Howard , die

Broeder des Hertogs van Norfolk was. Deze genegentheid verhefte

des Hertogs aanzien hoe langer hoe meer , na de maat dat d'afkeer des

Konings van de Koningin zich tot op den auteur van zyn huwelyk
uitftrekte.

Eindelyk
, gelyk zyn Onderzaaten kwalyk vernoegd waren y

maakte hy zich vroed, dat de Staatkunde hem belaftte, de wanorde-
ningen van zyn Regering op iemand zyner voornaamfte Minifterste

werpen : en dewyl zyn vriendfchap voor Kromwei byna uitge-

blulchtwas, befloothy, hem op t'ofïeren ; in de gedachte dat d'on-

genade van deze Gunftelling 't morren^ou doen ophouden, en dat de

Volkeren hebbende op wien hun gramlchap ï'ontlaften, zich veel

minder
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minder aan het hekelen der daaden van hun Vorft zouden binden.

Menzegt, datKromwel befchuldigd wierd vaneenige byzonde-

re zaaken , welke hem de gunfl: van zyn Meefter deeden verliezen.

Zo dat waar is , befchuldigde men hem vermoedelyk van eenigen

der Reformateurs , in hun tegenftelling tegens de zes Artykelen,

die de Koning volkomentlyk wilde doen aanneemen, befchcrmden

aangemoedigd te hebben.

De handel van deze ongenade wierd zo ftil beleid , dat, hoewel

Kromwel zich dikwilstoteen diergelyke omkeering der Fortuin be-

reid had , hy ze echter niet eer gevoelde , voor dat hy'er door over-

rompeld wierd. Zo haalt als de (lag toegebracht was, beproerde de-

ze Gunfteling het lot van alle d'ontgunftigde Minifters. Hy zag zich

verlaaten van zyn vrienden, en getrotft van zyn vyanden over zyn

ongeluk. Kranmer alleen die deze fchandelyke. gewoonte der Ho-
velingen nieten volgde, fchreef aan de Koning ten beften van dezen

Minifter, en prees ten hoogftende naarftigheid, met dewelke hy
den Staat gediend had; niet denkende als om zynsMeefters leven te

behouden, en te verzekeren ; zyndealtyd van d'eerften inde famen-

fweeringen, welken men tegens hem maakte, t'ontdekken; bemin-
nende hem zonder deeling ; en dienende hem met y ver , en goed ge-

volg. Kranmer voegde'er by , dat nooit Koning van Engeland zo-

danig een Minifter had gehad ; en dat, wat hem belangde, hy hem
bemind had als een man die zyn Vorft hertgrondelyk beminde ; dat

niettemin , zo men hem fchuldig vond , hy verheugd was dat zyn mifc

daaden ontdekt waren ; maar eindelijk , dat hy God zeer ernftely k bad,

den Koning een Minifter te ftuuren , die hem met de zelve zucht, en

met de zelve verbintenis, alshy, diende.

Dit beleid van Kranmer doet ons zien, dat hy Krorn wel waarlijk

beminde, en dat hy ten anderen een rechte grootmoedigheid had,

volgende niet d'omkeeringen der zaaken, en zijnde niet van die per-

foonen, die degeenen beminnen welken de fortuin begunftigt, en

zich tegens de geenen verklaaren welken zy vervolgt. En zeker-

lijk, zo Hendriks achting-voor den Aardtsbiflchop niet zeer krach-

tig geweefthad, deze brief alleen zou hem bedurven hebben; de-

wijl hy indiergelijke gelegentheden niet kon dulden, dat men zich

tegens zijn willen ftelde.

Kromwelsgeheele onderging dan in desKonings geeft bcÜooten

Zijnde , wierd deze Minifter
;

die de (chandelijke believirig van

ramp-
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rampzaligen te doen veroordeelen , zonder hen toe telaatenzich te ^4-°*

verdedigen, voor hem had gehad, met de zelve firengheid gehan-

deld. Want 't zy dat zyn vyanden vreefden , dat hy zich zonder

gtoöte rrsneite mocht rechtvaardigen ; 't zy dat zy beflooten hadden

Két ichade^w k voorbeeld van den lieden hun proces te maaken, zon-

der hen teirnehoor te roepen, tevolgen, 'tontwerp van zyn vonnis

wierd den Meeren op den 17 juny ter hand gefield. Men las het toen

\roor d'eey/fte maal; en op den 19 las men het voor de twede , en

voor "defdarde maal , zijnde Kranmcr niet in het Parlement, gelyk

men uit de Boeken ziet. in
9
t algemeen kan men aanmerken , dat

Kromwel onder de Heeren weinige vrienden had.; dewijl ze ao haaft

bewilligden^ in een vonnis van zulk een aangelegenheid. Maar hy

vond in het Huisder Gemeente de zelve gunft, die hy'er tien jaaren

te vooren aan Volfey betoond had, hoewel met een ander gevolg.

Zyn zaak wierd 'er tien dagen opgehouden: eindelijk fteldemen'er

een nieuw ontwerp van vonnis op, 't welk men aan de Heeren ftuur-

de, met het geen dat zyalneedts goed gekeurd hadden. Ondertuf-

fchen weet men niet , waar deze twe Billen toedienden, 'ten zy mo-
gelijk dat de Leden van het Laager Huis die der Heeren verworpen

hebbende, en willende in deze gelegentheid inzicht voor hen betui-

gen, hen de keur van d'eene of cFandere lieten, omze den Koning

te doen welgevallen. Waarlijk, dit zou een manier van procedeeren

zyn, die in het gebruik der Parlementen gantfch geen grond zou

hebben: doch ik zie niet, welke andere zin men geeven kan aan de

woorden van het Boek, die men hier (a) onder zal vinden. DeKo-
ning keurde terftond een der twe Billen goed , gelyk ik oordcel uit een

brief, welke de gevangen des anderen daags aan dezen Vorfl:

fchreef.

Het Parlement zei in dit vonnis, dat de Koning Kromwel uit een vonnis vin
geringe ftaat tot uitfteekende waardigheden, en de hoogfte ampten Kromwei.

verheven hebbende, hy echter bevond , door het getuigenis van Ztetonze

veele eerlijke lieden , dat het een zeer Inood menfeh was , die hem en ^
rzame'

ket gemeen verried. Vervolgens fteldc het Parlement zyn mjfdaa- No, 7,
M m m ócn

(a.) Journaal der Heeren , paragr. 58. Item Billa attJnctur,£ Thom& TtrcnïWel Co-
mkis EJfex , decrimine hoercfis Sclaef-e Majeftaris, per Communes de novo con-

cepta, ScalTenfa, Sc fimulcumprovifioneeidemannexa. Quaequidem Bilh 1. 2.

Sc 3.ieftaeft; &provifioejufdemconcernePsDecaiiatum^e//e«/è»Mterlet1a eft;&
communi omniumprocerumconfenfu, nemine dtferepan/e , expedrta

$ & fimu! cum
«2 reterebatur Billa attin&ur» , quaeprius milTa erat in Domum Communiiua.
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I 5+°- den ten toon, en befchuldigde hem: dat hy de ftoutheid had gehad

van perfoonen , gevangen gezet wegens mifdaaden van Staat begaan

,

of verholen te hebben, te doen los laaten : dat hy zich had laatenom-

koopen door gefchenken , om verfcheidene paspoorten te geeven

,

uit kracht van de welken mengeld, graanen
, paarden, en andere

dingen, waar af d'uitvoering verbooden was, uit het Koningrijk

had doen voeren : dat hy ook buiten des Konings weeten Commilïien
vervaardigd had; zeggende, dat hy van de bewilling des Vorfts ver-

zekerd was: dat hy ook paspoorten aan buitenlanders had gegeeven, zo

wel als aan EngeHchen, om hen van de bezoeking te bevryden. Hier na

noemde men hem Ketter, en Befchermer der Ketters. Men zei ten de-

fen opzigte:dat hy verfcheidene boeken., vol van dwaalingen,inzonder-

heid tegens het Heilig Nachtmaal , onder het volk geftrooid had : dat

,

als men hier over aan hem had geklaagd , en dat men hem deze Kette-

ryen had aangeweezen, in boeken in Engeland gedrukr,hy gezegt had,

dat deze boeken ^oed waren, endathy'er niets tegen te zeggen vond.

Men voegdc'erby, dat hy had gezegt : dat ieder Chriften consacre-

ren , en het Sakrament bedienen kpn , zo wel als een Priefter : dat hy

aan perfoonen , verdacht van Kettery , vergund had door het gehee-

le Koningrijk te prediken ; en veelen Schrifs, 'tzybymond, ofby
gefchrih, ingeboezemd, dat het des Konings wil was, dat men ver-

fcheidene perfoonen, befchuldigd ofverdacht van Kettery, op vrye

voeten ftelde. Men zei ook noch: dat hy, verwittigd zijnde ge-

worden van eenige verdoemelyke Ketteryen, die in fwang gingen

,

en van de naamen der geener welke de zelven beleeden , niet alleen-

lyk deze Ketters verdedigd en befchermd, maar ook de perfoonen,

die hen aanklaagden , kwalijk gehandeld, en d'eenen met de gevan-

genis, en d'anderen op andere wyzen, te lang om te vernaaien, ge-

pijnigd had: dat hy verfcheidene ^ynerHuisgenooten met hetzelve

vergift had befmet : en dat hy vervolgens zich machtig genoeg ach-

tende, om zich in zyn misdaaden te handhaaven , oproerige en

verraaderlijke redenen gefproken had: (deze redenen worden in het

vonni« verhaald) dat hy op de laatfte dag van de maand Maart in een

parochie van Londen zynde, S. Pieter der Armen geheeten , men
hem klachten had gebracht wegens de nieuwe Predikers , als Barnes

,

èn anderen ; maar dat hy geantwoord had, dat hun prediking zeer

goed was, voegende onder andere dingen'er by, dat hynietafz.ou

wtjken van de waare weg , al weekde Koning x.elve 'er ookjifi dat ,

X*



In ENGELAND. III. Beek. \^
z.odcz,eVor[l , ei.ilz.yn Volk^ ditar van afweeken, men hem in 154$*

V volle veld 'met den degen in de vnijt hem en hen zou zien beftryden ;

dat hy wenfchte , dat zjjn ponjaard , dien hy , terwij 1 hy dit zei, ui t-

getrokken, en opgeheven had^ hem het hert doorboogde , zo hy niet

t'tenemaal gemoedigd en was em in ditgefchil te fierven ; en dat de

Koning binnen een jaar of twe de macht niet zou hebben van*'er zjtch

tegen te [lellen , 't geen hy met een plechtigen eed beveftigd had.

Men befchuldigde hem daaren boven van overmaatige fchattingen

en uitzuipingen. Men zei , dat hy , trots op de groote goederen

welken hygekreegen had door het volk uit te putten, een onverdraa-

glijke verfmaading voor den Adel deed blijken. En om het te be-

wyzen, bracht men te berde , dat op de laatfte dag van January des

jaars 1
5"

3 9 . eenige perfoonen hem vermaand hebbende te gedenken

,

uit welke ftaatzyn Vorft hem getrokken had , hy hen ten antwoord

had gepaft : dat , zo de Heeren hem op die wys 'wilden handelen , hy

hen een ontbyt zou geeven (dit zyn de woorden) 't welkjcy noch niet

hadden gehad
-^

en dat de hoogmoedig^e onder hen het zou beproe-

ven.

't Was dan om deze mifdaaden, dat het Parlement hem veroor-

deelde als een Ketrér, en als een Verraader van de Staat; laatendeaan

de Koning zy n ftrafuit te wyzen , volgens d'eene or d'andere van de-

ze hoedanigheden. Alle de goederen, welkenhyopden 3idagva,n

de maand Maart des jaars 1540 bezat, wierden dezen Vorft toege-

weezen; maar met een bepaaling, dat het vonnis geenig nadeel zou

toebrengen aan de Biffchop der Baden en Fonteinen, noch aan den

Abt en aan het Kapittel van deze laatfte (a) Stad. Kromwel had eesi- (a) a'En-

ge mangelingen van landcryen met hen gedaan. gelfiben

Dezeartykelen doen ons zien , waarom men Kromwei niet wilde w «'* ze

toelaaten , zich te verdedigen : mogelykom dat hy in alle de zaaken , oordeel ovci

welken hy gedaan had , met goede orders van zyn Meefter voorzien du vonnis,

was. Want zelfs ten opzichte van dit artykel , waarin men hem
befchuldigt van Kettery, had hy waarfchijnlyk niet gehandeld, als

door het bevel des Konings, welkers treden rot een Reformatie ge -

noegfaam bekend zyn. Aldus, zo Kromwei maar eenigfms verlof

had gehad om zich opentlijk te verdedigen , zou hy gehouden geweeft

hebben de heimelyke orders en inftruclien van zyn Vorft te toonen.

Nu, gelijk Hendrik in veele zaaken van gedachte veranderd was,
wachtte hy zich wel van te bewilligen dat zyn geheimen geopenbaard

Mmm 2 wierden.
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ïf^o. wierden. ZoKromwelbefchuldigd wierd v.mzichin de bedieningen

'

van zijn ampt te hebben laatenomkoop^n, en het volk door ondraa-

gclykcfchatcingen uitgeput, 't gelchieddemaar om hem haatelyker

te maaken , zonder hem misdaadiger te maaken ; dewijl men zich

vernoegde met hem daar mede te belatten, en dat men'er noch om-
ftandigheden, noch bewyzen af te voorfchijn bracht. Derede-
nen, welken men hem te laft lei tegens zyn Vorft gevoerd te heb-

ben, waren buiten twyfel 't geen er 't krachtigft regens hem was

:

maar van die tyd afaanmerktebynaalde wereld zeals een vrucht van

de haat, en van de vinding zyner vyanden. 't Stond weinig tege-

looven,, dat een Gunfteling op de toppunt van zyn glorie en geluk

zodanig zou hebben gefproken. Men zei ten minden, dat, zo hy

't gedaan bad, hy eer verdiende in een zottenhuis, als in ©en gevan-

genis, opgeflooten te worden-

Aan d'andere kant waren'er weinige lieden , die zich konden in-

beelden, dat diergelyke redenen gekomen zouden zyn uit de mond
van een Minifter ,die veele vyanden had , en by gevolg veele oppafifers

m

3

en dat deze zelve redenen lange tyd verholen zouden hebben geblee-

ven. Men achtte het weinig waarfchynlijk,dar een Vorft van Hendriks,

gefteldheid, alshydieverftaanhad, aan zyn Minifter genade bewee-

zen, en zelfs hem noch verder gebruikt zou hebben i ofdat'ervyf-

tien maanden federt die tyd verloopen zouden zyn > zonder dat'er ie-

mand den Koning genoeglaam toegedaan , ofKromwei vyandig ge-

noeg geweeft ware , om deze redenen ruchtbaar te maaken. De ver-

moedens, welken men had van d'onrechtvaardigheid der befcbuldi-

ging, wierden zelfs door deze daad bekrachtigd, welke de Rechts-

geleerden van Engeland openbaart daad noemen , en waar door

Kromwei befchuldigd wierd van zyn ponjaard uitgetrokken te heb-

ben. Veele geloofden,dat deze daad by de woorden gevoegd was>om ze

noch fwaarder te maaken; doordien, volgens verfcheidene Rechts-

geleerden, bloote redenen niet genoeg en zyn om een man ter dood
tedoen verwyzen. En niettemin, of deze zelve woorden niet al-

reed ts genoegfaam mifdaadig waren, hebben wy federt die tyd Au-
teurs gehad , die noch getracht hebben ze te veri waaren , met Krom-
wel te doen zeggen , dat hy zijnponjaardin des Konings hert zjouftee*

ken. Dit heeft Fuller verplicht , t'onderneemen hem daar af te ver-

dedigen: en hy poogt re bewyzen , door een gefchiedenis die hy ver-

kaalt, datKromwcl dit dreigement deed, ipreekende van eenander

perloon
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perfoon.als de Koning. Maar Fialler zou de vergifling erkend, en J S-i°-

verbeterd hebben, zo hy de moeke genomen had van de Boeken te

doorbladeren.

Kromwels ongenade baande de weg tot d'echtfcheiding van Hen- v
driken Anna van Kleef. De Koning Huurde deze Vorftin naRiche- des Koning»"

mond , onder de voorwending dat de landiuchr haar goed zou doen • ^ z
,'

ch van

en twaalf dagen daar na waren eenige Heeren het Hooger Huis aan, Kieefte

om den Koning te bidden, te willen toeftaan dat de geldigheid van
rc

^
eidcn '

zyn huwelijk geëxamineerd wierd'. Straks wierden de Kancelier, July
d'AardtsbivFchop van Kantelberg* de Hertogen van Norfolk en van Den 6,

Suffolk, de Graafvan Southampron, en de Biffchop van Durham 7uh>

aan het Huis der Gemeente afgevaardigd , om hen van de zaak te ver-
wittigen, en te trachten hun toeftemming daar toe te verkryoen.

De Leden keurden dit voorneemen goed, en noemden twintig per-

ibonen van hun Huis, om de Heeren te verzeilen, 't Hooger Huis

,

aldus van het Laager bygeftaan , ging dan gezamenerhand na den Ko-
ning, en gaf hem te verdaan, dat het hem een zaak voor te ftellen

had , maar een zo gewichtige zaak , dat het voor alfe dingen het ver-
lof verzocht van rond uit te mogen fpreeken. Dit verlofverkreegen
zynde, zeiden de Heeren tegen Hendrik, dat het Parlement hem
bad, de geldigheid van zyn huwelyk te doen ondervorfchen. De
Koning bewilligde 'er in, en betuigde plechtiglyk, als voor God,
dat hy geenige omftandigheid van zijn huwelijk aan zyn Rechters zou
verfwygen; voegende'erby, dat hy voornaamelyk in drie dingen
een welbehagen fchepte , in Godts glorie te bevoorderen , in het
welvaren zyner volkeren te verzekeren, en in de waarheid te doen
kennen. Vervolgens ftelde hy de zaak aan de Vergadering der Gee- de Greïc-"

ftelykheid, waar van.de proceduren in onze Verzameling der open-Beidgc"

baareA&en gezien konnen worden;. ^," _£
DeBiflchop van Winchefter terftond een vertoog over dit onder-

werp gedaan hebbende, noemde de Vergadering CommiflarhTen,
omallezaakent'examineeren, en laftigde de BhTchoppen van Dur-
ham, cnvanWinchefter, met Thirleby en Leigthon , Deken van
Jork, om de getuigen t'ordervraagen. Des anderen daags ontfingen
zy de getuigeniflen van deKoning zelve , en lazen een lange verklaa*

ring, of brief van Kromwei , raakende d'omftandigheden van dit

huwelyk. De meeften van Hendriks Raadtsheeren, de Graaf van
Southampton , My lord Rouiïel Groot-Admiraal , de Ridders Brown

Mmm 3 ea
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15-40. enDenny, deDotSlorsChambers en Buts, Geneesmeefters van hrt

Hof, en eenige Mevrouwen, welke de Koningin onderhouden had-

den, gaven ook hun getuigen» in deze gelegentheid. 't Geen men
uk deze verfcheidenc ondervraagingen verzamelde, was I. dat'er een

verlooving had geweeft tuflehen den Marquis van Lotharingen en de

Giondvan Princes , die niet genoegfaam verklaard was geworden ; invoegen dat

fcheiaing. rnen tot daar coe nietenwift, ofd'ondertrouwgefchicd was door de

pavtyen zelven, of door tegenwoordige woorden, i. Dat de Ko-
ning de Koningin tegens zyn hert getrouwd hebbende , hy tot dit

huwelijk geen inwendige en volkomenc bewilliging gegeeven bad;

en dat de natuur van der menfehendaaden bepaald zijnde , door het

geen dat ze inwendig zyn, geenige ontrukte of afgedrongene belof-

ten de geenen, die de zelve gedaan hadden, verbonden. 3. Dat de Ko-
ning zijn huwelijk nooit voltrokken had. By deze drie betrachtin-

gen voegde men noch een vierde, betreflende het belang, 't geen

Engeland had, dat Hendrik in fhat ware van haar veele Prinfente

geeven; 't welk men niet verhoopen kon, zolang als hy met Anna
verbonden zou zijn. Alle d'aanhangers van de Paus pei ften des Ko-
nings voorneemen geweldig aan; en Kranmer zelve , verwonnen

door hun redenen, of liever vreezende dat het een onderneeming

D
mocht zyn, gemaakt om hem te bederven, was van het algemeen

ïykbdd ftaat gevoelen. Aldus fprak de gantlche Vergadering, zonder eenig lid

fcheidUj
'er af uit te zonderen , uit, dat dit huwelijk van geene waarde was, en

toe. dat de Koning en de Koningin ieder opvryc voeten (tonden.

Nooit had Hendrik een grooter blyk van de blinde believing der

Geeftelijken gehad: want niet alleenly k wiften zy, dat deze gepre-

tendeerde ondertrouw, daar men de grond der echtlcheiding afmaak-

te, 'thuwelyk geenfins krenkte ; maar daaren boven gaven zy het

voorbeeld van een middel , zo nieuw als fchadelijk , om allerhande

contracten en tra&aaten te vernietigen. Want zo een conti aót, of

tractaat, niet geldig en is, dan als d'inwendige bewilliging met d'uit-

wendige daar in te famen is gekomen, waarzullen de menfehen dan

zekerheid vinden ? Wie zal van anderer inwendige bewilliging ver-

zekerd konnen wezen? Daarenboven, zo menonderftelt, dat, als

iemand iets met weerwil doet, hy'er in zyn hert niet toe bewilligt,

geeft men door dit middel een lchoone dekmantel om allerhande ver-

binteniflentebreeken. "Want een man kan, als hy eenige verbin-

tenis ingaat, tegen zyn vrienden zeggen , dathy 't tegens zyn hert

doet
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doet; en naderhand zal hy een verfchooning hebben om zyn woord I^^ (
.

te vernietigen.

't Was ook zonder reden, dat men bybracht, dat Hendriks hu-

welyk niet voltrokken had geweeft. Men erinnerde zich dan niet

meer 't geen tien jaaren te vooren bygebracht, en beweerd was, dn
een huwelijk niet en liet geldig te zyn, hoewel het niet voltrokken

was geworden; dat, alhad ook zelfs het huwelyk van Arthus en Ka-
tharina niet voltrokken geweeft , de bewilliging van beide de partyen

het zelve zo wel voltrokken had , dat Hendrik zyns Broeders Wedu-
we niet meer kon trouwen.

Maar de Koning had beflooten, zich van de Koningin t'ont-

flaan, tot wat pryshet ook ware; en aan d'andere kant wildede

Geeftelykheid zich niet bloot (lellen voor de gramfchap van dezen
Vorft. Aldus dachten deGceftelyken meer om hun vonnis een

koleur te geven , als het met krachtige redenen t'onderftcunen.

Men kan hen echter verkhoonen , met te zeggen , dat deze

gronden, hoe (wak zyook fchynen , degeenenzyn, welken het

Roomiche Hofvan allen tydc vereifcht heeft, omd'cchtfcheiding
te bekrachtigen. En gelyk de meefte Geeftelyken der Vergade-
ring inde ftudie van het Geeftelvk recht bedreeven waren, en dat

ze by gevolg witten, hoe menigmaal defcheiding te Romen om
zulke fwakke redenen toegedaan had geweeft , geloofden zy mo-
gelyk recht te hebben om te doen 't geen de Paufen gedaan
hadden.

't Vonnis wierd dan uitgefproken op denc^July, getekend van
allede Geeftelyken der twe Huizen van de Vergadering, enge-
zegeldmet de zegels der twe AardtsbifTchoppen. 't Boek van
deze gcheele zaak is noch in wezen, hebbende het lot der andere

aden van de Vergaderingen der Geeftelykheid niet gehad. Wy
hebben ook het origineel der getuigenifien.

Des anderen daags deed d'Aardtsbiflchop van Kantelberg zyn
bericht aan de Heeren , dat de Vergadering der Geeftelykheid het

huwelyk, door hetgodlyk recht, en door de wetten deslandts,

vangeene waarde had gevonden. -De Biffchopvan Winchefter
gaf hen ter zelve tyd een cooy van het vonnis ; en atsmen het las ,

leihy'er de redenen wydluftig afuit. De Heeren over deze pro-

ceduren voldaan zynde, (tuurden zy de twePrelaaten na het Huis
der Gemeente, om hen van de zelve zaaken t'onderfechten. De

dag
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»H°- dag daar aan volgende wierden de Kancelicr, de Hertog van Nor-*

folk, de Graaf van Southampton , en deBiflchop van \Cinche-

fter, door den Koning aan de Koningin afgevaardigd, om haar

bekend te maaken 't geen'er gedaan was. Zy fcheen'er noch orer

verwonderd, noch bedroefd. Men beloofde haar; datdeKo-
ning haar lot zynaangenomene Zufterzou verklaaren; dathy haar

den rang na zyn Vrouw en zyn Dochters zou geeven ; mitsgaders

cenjaarlijkfch penfioen van dartig duizend guldens. Daarenbo-
ven liet men 'tvolkomentlyk aan haar keur, weer na haar land te

kecren, of in Engeland te blyven. Zy aanvaardde alle de^eaan-
Dc: Koningin biedingen , keurde gopd 't geen gedaan was, en gat'ereen fchrif-

hiaTEchV" telyke verklaaring af Maar zy wilde lieve* in Engeland blyven

,

ftheiding. daarze zeer geëerd wierd, als weer by haar Maagenkeeren, mee
de naam van verftootene. Vervolgens verzocht men haar, aan

haar Broeder te fchryven, en aan hem t'ontbieden ; dat zy haar be-

williging had gegecvenin de zaaken,die'er gedaan waren; wyders,,

dat de Koning haar zeer wel handelde, gelyk een Broeder, oieen

Vader kon doen; en dat zy derhalven haar Huis bad, haar zaak

niet ter herte teneemen^ maar met Hendrik, als voor heen, in

een goede vriendfehap te leeven. In 't eerft maakte zy fwaarigheid

in deze dingen te fchryven. Zy zei , als zy tyding van haar Broe-

der gekreegen had, dat het dantyd zou wezen om deze voldoe-

ning aan Hendrik te geeven. Ondertufïchen , zo haaft als men
haar had vertoond , dat d'eerfte indrukken gemrenlyk de fterkften

zyn, liet zy zich overreden om te doen 'tgeen deKoning vanhaar

zJetonz^e verzocht. De volgende dag wierd het vonnis haarer echtfeheiding

vei-^ame. aan de Heeren behandigd. De twe Kamers keurden 't zonder
Img. veel moeite goed.
Hf 17' De Heeren raadflaagden hier na over een ontwerp van een Or-

Wetbetrcf- donnantie, om een clauful van de "Wet der zes Artykelen, bc-
fendedo»- treffende hethuwelykder geeftclyke perfooncn, en hun misdaadi-

fieidder

11
" gen handel met de vrouwen, te verzachten. De volgende dag

rridkis. gafhetgantfcheHuis, zonder uitzondering, haar bewilliging'er

\f"J ,'
en

toe; en aldus (tuurde men 'taan 't Huis der Gemeente, 't geen

. ' het vierdagen daar na methaartoeftemminge te rugftuurdc. Door
deze nieuwe "Wet wierd de ftrafdes doodts , begreepen in d'andc-

re, veranderd in een verbeuring van alle de goederen , zo daade-

lyke als perfoonlyke
}

mitsgaders van de gceftelyke inkomften.

Op
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Op den 20 July zag men in 'tHeogcr Huis een ander ontwerp 1540.

van een Wet te voorfchyn komen , om een vcrklaaring van

Y Chriften Geloof te doen opftcllen.. Dit ontwerp wierd drie de een ver-

*

maaien op een zelve daq geleezen, i« de tegenwoordigheid der l*
1*"1?!**3

__ *
T t- öö

j 11 &
• *? tt- cCh uiten

Heeren, zonder dat iemand van hen het verwierp; en het Huis Geloof,

der Gemeenteliet herzich zowel geyallen, als de Heeren, dc-

wyl zy het des anderen daags morgens met hun goedkeuring terug

ftuurden. De twe Huizenzeiden daar voor eerftin : DatdeKo-
ning, in de hoedanigheid van Opperhoofd der Kerk, groote

moeite nam , om een volkomene gelykvormigheid van leere on-
der zyn Onderzaaten op te rechten : dat, om de voortgangen der

Kettery in 't toekomende te (tutten , hy verfcheidene Éiflchoppen,

en verfcheidene geleerde Theologanten , belaft had , een Ver-
klaaring vanhet Chriften Geloof op te (tellen.; daar in aan te wy-
zen de hoeveelheid en't gebruik der ceremoniën ; en te regelen de

manier, op de welke men God moet dienen. Y Parlement vocg-

de'er by : dat , ten einde een zaak van die aangelegenheid naauw-

keuriglyk, en zonder verhaafting, gedaan mocht worden, het

aan deze nieuwe Yerklaaring ,
gemaakt door, de alreedts genoem-

<Je CommilTarifïen , of door de gcenen welken de Koning , of

de Geeftelykheid , daar toe zou noemen , en afgekondigd door het

kevel van dezen Vorft, voor uit de kracht van \C*etgaf^?n dat alles

zonder zich op te houden aan hetgeen, Ywelk andere ordonnan-

tien ofgewoonlykheden beveftigd mochten hebben. Maar men
ftelde in deze "Wet een vreemde bepaaling , die'er, naYfcheen,
al de kracht af om ver {tiet; Dat men daar in niets z.ou konnen

doen tegens de Wetten des handts. "Wy weeten niec , of deze clau-

ful in 'teerftind^Ordonnantie was,' dan ofz'er door het Huis der

Gemeente ingelyfd wierd; hoewel het waarfchynlyk genoeg zy,

dat z"er door des Koning.Advokaaten wierd ingefteld: dewyl te-

genftrydende claufulen, als die, des Vorften macht hoe langer

hoe meer verheffen , laatende aan zyn Rechters het vermogen van

te verklaaren , welke van beiden men moet volgen. En deze

clauful gafaan de wereldlyke Hoven dekennis der geeftclyke ma-
terien. Nu, een der grootfte voorneemens , welken Hendriks
Minifters , en d'Advokaaten toen ter tyd hadden , was aldus aan

de kennis des wereldlyken Rechters t'onderwerpen , 'x geen van te

vooren tot de Kerkelyke Rechtbanken behoorde.

N n n Dit
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Andere Wer
betreffende
de Huwely-
kcn.

Ondsrlhn-
denaan de
Koni'igge
gecven.

Dit Parlement maakte een andere zeer vreemde Wet, in zoda-

nig een tyd als die. Want, gelyk geduurende de heerfching der

Paulen in Engeland , vericheidene huwelyken vernietigd waren

,

onder den dekmantel van eenige verhinderingen , welken de Wet
Godts zodanig niet verklaard had , verordende het Parlement, dat

een voltrokken huwelyk niet verbroken zou konnen worden, noch
dooreen voorgaande ondertrouw, noch om verhinderingen die niet

van Godlyk recht waren. EnhetgaPerderedenaf, teweeten, dat

de lieden, die van malkander walgden , zich dik wils van deze voor-

wendingen dienden, om 2ichtedoen fcheiden; 't geen ftrydigwas

tegens de Wet Godts. 't W* as in deze betrachting, dathetParle-

ment uitfprak, datgeenige voorgaande ondertrouw, die niet van de
voltrekking gevolgd ware, noch eenige nabeftaandheid van bloed,

'die niet en ware begreepen in delyftvan Leviticus, genoeg zouden
wezen om een huwely k , wettiglyk gefl< joten en voltrokken , te doen
erbreeken.

Maar deze Wet deed, dat men Ichrolde over Hendriks beleid,

ten opzichte van Anna van Boelan, wiens huwelyk vernietigd was
cm redenen , welken de Koning en bet Parlement in deze laatfte Or-
donnantie op een plechtige wyze doemden. Veele maakten zrch

ook vroed , dat het voorneemen van dezen Vorft geweefr. had , de hin-

derpaal, die Elizabet belettede aan de Kroon te komen, daardoor
weg te neemen,- 't geen hy gemakkelyk kon doen, dewijl men het

vonnis, waardoor deze Princes onwettig verklaard was, indire&e-

lyk wraakte. En wat belangt het ander gedeelte der Ordonnantie

»

daar men voor waarlykverboodene trappen niet anders en erkende,

dan de geenen welken de Wet Godts als zodanigen aanwees, dat

wiercPer ingefteld , om het huwelyk van Hendrik met Katharina

Howard, die volle Nicht van Anna van Boelan was, te verlichten.

Nu , het geeftelyk recht verbied diergelyke huwelyken.

In deze tyd aanbood Je Geeftelykheidder Provincie van Kantel-

berg den Koning een onderftand van vier ftuivers van de gulden , te

neemen op alle deKerkelyke goederen, en te betaalen intwe jaaren

tydts ', en zulks , om dezen Vorft te betuigen , hoe zeer de Kerk van

Engeland getroffen was door de vryheid, welke zy genoot, federt

dathy haar had verloft van de riranny der Paulen ; en om hem Icha-

delooste houden wegens de grootelaikn, die hy gedaan, en diehy

noch te doen had , omzyn Komngryk, 't^y op de kuiten ofelders,

te
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te verfterken, 't Parlement beveiligde deze gift , die echter voor

*^°'

Hendriks behoeftigheden niet genoeg en was. Hy had het geld van

de verkooping der Abdyen zo kwalyk aangelegt , dat hy genoodzaakt

wasde byftandvan 'tParlement te verzoeken j en 't was niet zonder

groote moeite dat hy 'er deze af kreeg. Men vertoonde'er; dat, zo

hy in een tyd van vrede alle d'inkomften der Kloofters zo haaft: had

doorgebracht , men nooit het eind van zyn verzoeken , noch dat van

zyn behoeftigheden , zou zien ; en dat de Volkeren daar niet langer

toe zouden konnengeeven. Maar zyn Aanhangers antwoordden ; dat

hy ongemeene fommen had befteed , om zyn kuften te verfterken ; en

dat, hoewel hy in ichijn geen oorlog had gehad, hy genoodzaakt

was geweeft den oorlog in de vreemde landen t'onderhouden, 't geen

hem meer koftte als een daadelijke oorlog gedaan zou hebben

;

maar dat hy ook aldus zyn Onderzaaten in de ruit, en inden overvloed,

had doen leeven. Hy verkreeg eindelijk een tiende , en vier vyf-

tienden.

Alle deze Wetten gemaakt zynde, gelykook verfcheidene ande-

ren, 't zy wegens gemeene zaaken, of. wegens de verwyzing van

befchuldigdeperfoonen, d'eenen van verbintenis voorden Paus, d'an-

derenvan heimelyk verftandmet Polus, gaf de Koning een algemee-

ne vergiftenis aan zyn Onderzaaten, met degewoonlyke bepaalin-

gen. Hy zonderde 'er voornaarnelyk af uit Krom wel, de Graavin

van Sarum , en andere pertoonen gevangen gezet om dat zy zyn

geeftelyke Opperhoofdigheid geloogchend , of d'Ordoanantie der zes

Artykelen niet onderhouden hadden, 't Parlement wierd verbroken

op denz4july.

Eindelyk wierd Krom wel, zes weeken na zyn verwyzing, ter dood

gebracht. Geduurende deze tyd liet hy niets achterwege, om zyn

leven te behouden. Hy deed zelfs ten dezen opzichte dingen , wel- ^
xcouti<= va»

ke den hoogmoedigen en eerzuchtigen geeften tot les behoorden te

dienen-, want hy eindigde de brief, die men van hem geëifcht had,

tot verklaaring van het huwelyk van Anna va'n Kleef, in deze termen:

(,,) Ik, die een elendige gevangen ben, gereed om de dood t'ont-

„ fangen, zo haaft ais het God en uw Majefteit zullen gebieden j ik Z'e/ o»ze

„ wyk voor de fwakheid van 't vleelch , 't geen my aanport, om u^zame'

5 ,
geftadigmyn genade, en de vergiftenis mijner misdaaden, te ver- vjo 74

,, zoeken. Gefchreeven in den Tour , op woenfdag de laatjle dag van

Nnn 2 »fuly 9
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n^uhi door den geen die is, hoewel met een beevendehandr

, en

V * „ wf J ff/-' W?n? verdrukt door ongeneuchten , d'allerrampz.aligiïe en

„d'alierhdroeffte gevangen , f« arme flaaf , van uw Majefteit.-

Een weinigje laager voegde hy'er by , genade , genade ,
genade.

Naderhand Ichrcef hy een zo beweegelyke brief aan Hendrik, dat
'

deze VorfFer door getroffen wierd, en ze zich drie maaien voorliet

leezen. Maar de Jooze handel des Hertogs van Norrolk , en des

r)en <> % Biffchops van Winchefter , geholpen door de bekoorlykheden van

July. Katbanna Howard, behielden d'overhand op de poogingen van

Krom wel. 't Hofgafd'order om hem 't hoofd af te houwen , op de

plaats voor den Tour. Zyn eerfte zorg op 'tfchavot was, niets te

zeggen 't geen zyn Zoon kon hinderen. Aldus, zonder te denken

om zich re verdedigen, zeihy, dat, dewijl de wetten hem veroor-

deeld hadden om te fterven , hy de dood , dien de Hemel hem om zyn

zonden geftuurd had, van goeder herte onrfing. Hy beleed, dat

hyGod, en den Koning, vertoornd had; hoewel deze Vorft hem
uit een geringe (raat had getrokken , om hem tot groote waardighe-

den te verheffen. Hy verklaarde, inde Katholyke Religie te fter-

ven, niet twyfelende aan eenig artykel des Geloofs, noch aan ee*

nig Sakrament der Kerk. Hy verzekerde , dat hy nooit lie-

den onderfleund had , die gevaarlyke gevoelens hadden ge-

zaaid. Hy bekende, dat hy verleid had geweeft ; maar hy voeg-

de'er by , dat hy ftierfinde belydenis des Katholyken Geloofs.

Vervolgens beval hy aan 't Volk , God voor den Koning , en

voor den Prins , te bidden. Eïndelyk verzocht hy de gebeden

zyner Aanfehcuwers; en na'er zelve een zeer yverig gedaan te heb-

ben, om de vergiftenis zyner zonden, en de zaligheid, te verkry-

gen, deed hy den Scherprechter een teken, om deze droevige plech-

tigheid te voleindigen. De Scherprechter hieuw hem 't hoofd afop

een zeer barbaarlche wys , miflende tot verfcheidene maaien zijn

flag.

Zodanig was het eind van deze groote Minifter, die zich niet ver-

Afbceidfel heft had als door de kracht van zijn vernuft; want zyn geboorte ge-

ring geweeft zijnde, had ook zijn opvoeding niet aanmerkelyk ge-

weeft. Al zijn weetenfehap beftond in het Nieuw Teftament in 't La-

tyn van buiten geleerd te hebben. Maar zijn behendigheid en voor-

zichtig beleid in dezaaken deeden hem by trappen opklimmen tot de

top

van Krom-
wel.
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top vangrootheid , diarwy hem af zien vallen, na hem voor een on- p«4C
derzaat den machtigen man van zijn tyd gezien te hebben. "Wyders

»

hy hadindezeglinfterendeftaatecn wonderlyke gelijkmoedigheid en

gemaatigdheid gehouden. Eindelyk befv/eek hy , eer door een alge -

meene haat onderdrukt , als fchuldig. 't Was voornaamelijk op

hem , dat d'ongeregeldheden , welke in de vernietiging der Kloöfters

begaan waren, geworpen wierden : en echttr befchuldigde men hem
niet in de tyd van zijn ongenade , noch van zich te hebben laaten om-
koopen, noch van zijn Meefterbedroogen te hebben ; fchoon dier-

gelijke befchuldigingen gemeenlijk drangelings op een ^ntgunftigden

gunfteling vallen, immers als men vind dat hy'er eenige reden toe

gegeeven heeft. Men twijfelde, in wat Religie hy gefborven was;

hoewel hygewiflelijk de gevoelens van Luther volgde, 't Geen een

diergelijke twijfeling veroorzaakte is, dathy op 't fchavot zei, dat

hy in de Katholijke Religie ftierf. Maar men diende zich toen ter

tijd in Engeland van deze uitdrukking in haar rechte zin , en men ftel-

de ze tegens de nieuwe invoeringen van de Roomfche Stoel,- gelijk

wy in 't gevolg zullen toonen. 't Was derhalven zeer ongerijmd,

dat Roomfch-Katholyken zich inbeeldden, dat hy in hungemein-

fchap geftorven was. Hy deed zijn gebeden in 't Engelfch ; hy

richtte ze aan God alleen, doordedienft vanJelusChriftus; en hy
nam geen toevlucht tot een eenige van die bygeloovige ceremoniën,

welken men de geenen, die in de fchoot van deze Kerk fterven, doet

onderhouden,

De groote bediening van Vicegerent in de geeftelijke materien, vermatiging:

Welke in zijn perlbon geboorte kad genomen , ftierfook in hem. De van ^l y
ic*"

geheeleGeeftelijkheid arbeidde 5 om te beletten, dat menze aan een

ander gave; doordien de geen, die daar mee bekleed zou hebben ge-

weeft, voordeel gevonden zou hebben inde verzoening van Enge-

land met Romen niet te dulden. Ten anderen ftonden'er weinige

lieden na een plaats , diedeneerftc, welke men die had zien bezit-

ten, zo doodehjk geweeft had. Men zegt, dat de Koning zijn

dood beklaagde , ten tijde dat hy hem niet meer kon behouden. Im-

mers, de meefte lieden maakten zich vroed, dat den Hemel onder-

nam hem te wreeken, toen d'Auteurs van zijn ongenade byna in een

even diergelijke ftaat vielen: de nieuwe Koningin fneuvelde onge-

lukkiglijk j en 't Huisvan Nor tolk had al Hendriks grarafchap te draa-

gen»

Nnn 3 Krom.»
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*S4°' Kromwels dood ftuttede t'eenemaal de voortgangen der Refor-

ge
a

n
n

,

fi

^fj"_
te" matie, welken hy zeer ver gevoorderd had } en 't geen Kranmer iè-

mergc- dCrt die tijd kon doen , was de voordeden, die zy voor heen te Tarnen

behaald hadden , te behouden. Wyders was het hem byna onmo-
gelijk , verder te gaan. Zelfs verwachtte toenmaals een iegelijk, hem
zyn vriend te zien volgen. Een zekeren Goftwik, Gedeputeerde

der Provincie van Bedford in 't Parlement, noemde hem, in'tHuis

der Gemeente, den Befchermer en den Patroon van alle de Ketteryen,

die in fwang gingen. Van d'andere kant rekenden d'aanhangersvan

hetRoomfche Hof , dat hun voordeelonvolmaakt 7ou wezen zo

lang als Kranmer het zelve lot niet en had als Kromwei. Dit deed , dat

zy van alle kanten bewy zen zochten van de belcherming , welke men
hem befchuldigdeaande Novateursgegeeven te hebben. En ver-

moedelyk zouhyin d'eerfte houding des Pariements opgeofrerd^ijn

geworden , zo het ergerlyk leven van Katharina Howard , .die

Hendrik op den 8 Auguftus Koningin van Engeland verklaard had,

niet voor die tydhad uitgeborften. Maar laat ons weder tot ons on-

derwerp keeren, dat 's te zeggen, tot de zaaken der Religie. Zy waren

zodanig verbonden met de gevallen, daar wyzo even af gefproken

hebben, dat d'afwyking , daar wy ons in hebben gewikkeld, ge-

genoegfaam verfchoonlyk is.

Na d'ongenade de£ Vicegerents , beloofde de party van Gardiner

zich, dat hetRoomfche Hofwelhaaft in haar oude rechten zou tre-

den. d'Eerftezaak, welke men aantaftte was d'overzetting des By-

bels. Dcwy 1 de Boeken van de Vergaderingen der Geeftelykheid ver-

looren zyn, gelyk ik meer als een maal beklaagd heb, vind ikmy
hier genoodzaakt Fuller te volgen, welke betuigt, dat hy zelve uit-

gefchreeven had 't geen hy in 't licht heeft gegeeven. 'k Geloofonder-

tuffchen, dat hy zich vergift heeft in den datum ; en dut de Verga-

dering der Geeftelykheid, welke hy in den jaare '540. verhaalt , in

den jaare 1 5*4.2 gehouden wierd. Want voor eerft zegt hy ons , dat

de zevende zitting die van de 10 Maart was. De Geeftely kheid nu
begon in 't jaar 1 540 . niet eer te vergaderen als op den 1 3 April j daar

ze in tegendeel in den jaare i^i. geduurende de gantfche maand
van Maart vergaderde. Daarenboven zegt hy, dat deBiiïchoppen

van Weftmunfter, van Glocefter, en van Peterburg, zich byde
Vergadering vonden. Nu, zy wierden niet eer gewyd als omtrent

het eind des jaarsi 540. en aldus konden zy geen zitting in dit Syno-

de
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de hebben. Eindelyk , Thirleb.y, die teder t Biflchop gemaakt 15:40,

wierd , was toen ter tyd in het Laager Huis der Vergadering, gelyk

wygetoond hebben in de zaak van Anna van Kleef. Men moetrder-

halven d'onderneeming, dietegenshet Nieuwe Teflamentin'tEn-
gelfchgemaakr wierd, tot het jaar 15" 4, 2. brengen.

Maar hoewel deGeelldyken toenmaals niet in Synode vergaderd Commifla-

waren , gingen'er de zaaken der Religie niet te erger om j een zeker .ReiiLe?

getal, uit hen gekoozen, alle zaaken examinerende uit kracht van
een Commiflïe des Konings, welke het Parlement beveiligd had.

Huneerlle zorg was ï een verklaaring van de Chriffel/jke leere , be-

helzende de noodzaakeltfke onderwtjzjngen voor een geloovige , op te

(lellen. Maar alvoorens deze Verklaaring der leere te geeven , ge-

-

loofden zy , dat men moed aanwyzen, wat het geloofin 't algemeen

was. Hier afvingen zy dan aan.

De Roomiche Kerk had tot daar toe niet gedacht, alsom haar kin- verklaring

deren in d'on weetendheid te houden. Men zag haar zich geenfins be-
ij-£e Leere."

kommeren met denatuur desGeloofs te doorgronden; en zonder te

treden in d'ontledingder materien, eifchtezy een verwarde en on-

duidelyketoeftemmingtot de zaaken , welken zy voorftelde. -Op
deze wyze was het Geloof toen ter tyd niet anders als een onderwer-

ping aan de Kerk. Vand'andere kant aanmerkten de Reformateurs

dit blind Geloofals d'oorfpronk der dwaalingen , en als d'oorzaak van

der zei ver beftandigheid. Zy (lelden voornaamelijk deze zetregel, dat

men in het Geloofmoed zoeken een duidelijke geruftftelling, ofwel

een redelijke onderwerping aan de waarheid der Schriftuur. Volgens
hen, moeit d'eerfle beweegreden van deze geruftftelling hetgezag

der godlijke openbaaring zijn. Gelijk d'A poltelen niet als het Geloof

gepredikt hadden
,
predikten ook deze Herftelders der Apoftolikhe

leere niet anders als het leezen van de Bijbel , en het geloof aan de

Schriftuur. Maar hier uit reezen tedere gelchillen , noopende de

natuur van het rechtvaardiemaakend Geloof. Zy konden niet zeg- _ v™ het

d
Li/il- 1 1 • jj 1

Recntvaar-
at het belfond in een bloote vroedmaaking , dat de zaaken, digmaakend

welke in de Schriftuur verhaald worden , waarlijk van God kwamen ,
Geloof-

dewijl de Duivelen zelven daar niet aan twyfelden. Dcrhalven ge-

loofden de meeden van hen in 't eerft, dat het beftond in door Jelus

Chrillusdood van zijn zaligheid verzekerd te wezen. En aldus be-

geerden zy , dat de heiligheid , en alle d'andere Chriftelijke deug-

den, in de (amenvoeding des Geloofs traden, zonder 'er wezendlij-

ke
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TM o kedeelenaftezijn. Zy zeiden hier over, dat, dewijl de dood van

Jefus Chriftus niet krach tig en was, als in de Wedergeborenen, of

in de perloonen die volgens het Evangelie leefden , men door de dood

van Jefu<s Chriftus geen verzekering van de zaligheid kon hebben

,

zo men wiet in zijn hert gevoelde dedeugden, en de gefteldhedcn

,

welken het Evangelie vereifcht. Zo haaft als zy deze uitlegging vaü-

gefteld hadden , ondernamen hun navolgers die te verdedigen, door

verklaaringen dieze maar erger maakten. De Roomiche Kerk bra-

veerde hier over. Zy noemden deze Reformateurs Solifiditianen,

ofyverige aanhangers van't Geloof, die de Goede Werken verwier-

pen. Maar hoewel eenigen van hen zich onvoorzichtiglijk gediend

hadden van ftoute, of doemelijke uitdrukkingen , hadden zy echter

altyd beleeden , dat zy geloofden , dat de Goede Werken onaffchui-

velijk tot de zaligheid noodzaakelijk waren.

De Reformateurs en de Roomfch-Katholyken waren hier over

ftrijdigtegens malkander, voornaamelijkintwe gewichtige opzich-

ten : hoewel zy ook in een ander verfcheelden , maar minder we-
zendlijkalsdietwe j dewijl het verfchil niet en beftond als in de ma-
nier van zich uit te drukken.

vandeGoc- Voor eerftdan dilputeerden zy wegens de natuur der Goede Wer-
dc werken,

^en. De Roomfchc Kerk beweerde, dat de werken, door de wel-

ken men een onmiddelijke eer aan God, en aan de Heiligen bewees,

beter waren als de werken , die maar bloote menfehen tot voorwerp
hadden. Zy geloofde, dat men, met God in de Priefters t'eeren,

en de Heiligen in de Beelden, of in de Relkjuien, zo veel te meer
tot een volmaakte heiligheid naderde, als men zich d'uitfteekendfte

voorwerpen voorftelde. Dit was de grond van den handel dezer Kerk

,

en de bron van haar rykdommen, en van haar 'grootheid. De Refor-

mateurs zeiden in tegendeel, datdedaaden van barmhertigheid, en
van rechtvaardigheid, gevoegd by d'andere goede daaden, welken
men deed om Gods geboden tegehoorzaamen , hetEenig noodzaa-

kelijk waren. En wat belangt de zaaken, die men te Romen zo zeer

verhefte , zy kwamen daar in over een , dat de Godlijke Dienft verzeld

moeft wezen met een redelijke pracht 3 en dat men zorg moeft draagen

voor de perfoonen, die zich aan de kerkelijke bedieningen wyden

:

maar zy beweerden, dat, zo men ten dezen dubbelden opzichte de
paaien te buiten ging, men ind'onweetendheid, en in de iuperftitic

verviel.

't Au-
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't Ander verfchil, 'tgeenzy met de Roomfche Kerk hadden , was 154®,'

raakende de verdienfteder Goede Werken. Want alle de Monniken
hadden deze gedachte van verdienfte zo hoog gevoerd , dat men, in

het gevoelen des volks, met God handelde, en zijn Hemel, en zijn

genaden kocht. De Reformateurs, verbolgen wegens dezen over-

maat van onweetendheid , leerden, dat in waarheid de Goede Werken
volkomentlyk noodzakelijk waren, om de zaligheid te verkrijgen;

maar dat men ze daar mede eenigiijk verkreeg, ten innchte des doodts,

en der voorbidding van jefus Chnftus.

By deze aanmerkelyke gefchiUen voegde zich noch een ander,

't geen meer beftond in de termen, als in dezaaken. Men moeit

uitwijzen, ofdegehoorzaamheid een wez.endlijk deel van 't Geloof

was. De Reformateurs zeiden
;
dat <e het moeit verzeilen , en

volgen: maar zy oordeelden 't ongerijmd , haar in de natuur v«n

't Geloof te doen treden.

De twe partyen difputeerden zeer lang over deze verfcheidene

punten. Eindelijk klaagde men, dat lieden , die kwalijk leefden,

eenige uitdrukkingen der R eformateurs misbruikten , met de Goede

"Werken van het Geloof afte fcheiden , en met zich te gaan inbeel-

den, dat ze niets meer zouden hebben te begeeren, indien ze een-

maalde vafteverzekerdheid konden hebben, datzedoor Jelus Chri-

ftus zalig gemaakt zouden worden. Dit deed, dat, als men kwam
tot de naruur des Geloofs uit te leggen, Kranmer belaftte aan de Do-
ctor Redmain, toenmaals gehouden voor de verftandigfte en de ge-

leerdfte Tfieologant van zijn eeuw, een klein traktaat over alle deze

artykelentemaaken. Hy kweet'er zich af met zodanig een bondig-

heid, en klaarheid, dat mcn'er hem niet genoeg over pryzen kan.

't Was volgens de befluiten van dezen Auteur, dat men de natuur des

Geloofs verklaarde. Men fl-elde voor eerft : dat'er de Schriftuur twe

verfcheelendebelchryvingen afgeeft: dat, volgens d'eene dezer be-

fchryvingen , het Geloofeen vroedmaaking is der waarheden van de
natuurlijke Religie, en van de geopenbaarde Religie , welke de Hei-

lige Geeft in ons verftand voortbrengt : dat , volgens d'andere dezer

befchry vingen , het Geloof een gelooving is ,
gevolgd van een onder-

werping aan de Godlijke wil, en verzeld met hoop, met liefde, en

met gehoorzaamheid aan de Geboden Godts. Men voegde'er by :

dat dit laatfte Geloof dat van de Patriarch Abraham is; dac, -'t geen

3'Apoftcl Paulus noemt werkende door de liefde ; dat , 't geen

O 00 d'Au-
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o
~ d'AuteurvandeBriefaande Hebreen uitlleekend verheft heeft; en

dat, daar wy beïydenis afdoen , als wy den Doop ontfangen , en ter

oorzaak van het welk de Chriftenen Geloovigen geheeten worden.

Vervolgens, om de plaatfen der Schriftuur, daar gezegtis, dat het

Geloofons rechtvaardigt, te verklaaren , merkte men aan, dat men
op deze plaatfen verdaan moet, niet een Geloof ontbonden van de

liefde, envandehoop, van de liefde God ts, en vande boete; maar

een Geloof te (amen gevoegd met deze Chriftelijke gefteldheden , en

begrypende d'onderwerping aan 't Evangelie, en de gehoorzaam-

heid aan de Religie van Jelus Chriftus. Eindelijk , iemand voorge-

fteld hebbende dit Geloof te bepaalen in een gewitte verzekerdheid,

welke de Geloovige had, dathy van het getal der gepredeftineerden

v/as, antwoordde men ;dat'er niets diergelijksin de Schriftuur, noch

in de Leeraars was; en dat men niet en geloofde, dat een Geloovige

zodanig een verzekerdheid kon hebben: dewijl, hoewel God nooit

en feilde te volbrengen. 't geen hyden menlchcn beloofde, de men-
fchen dikwils de fwakheid hadden van niet te doen 't geen zy gehouden

waren te doen , en dat zy zich daar door beroofden van hun eerfte recht

tot de dingen , welken God hen beloofd had onder zekere voorwaar-

den , waar van d'onderhouding verwaarloofd zynde , waren deze

beloften te niet.

Gedachten
Die onderwerp nodigt my tot een weinigje van mijn wegaftewij-

ranKranmer ken, om te doen aanmerken de voorzorg, met de welke Kranmer

éenvcrp.

0n
dit gewichtig punt betracht had. 'k Heb onder zyn papieren gevon-

den een verzameling van een menigte Schriftuurplaaden , noopende

onze Rechtvaardigmaaking door het Geloof, en een oneindig getal

van aantrekkingen van Origenes , S. Bajilius , S. Hieronymus, Theo-

doretas, S. Ambrofws , S. Auguftinus , S. Profper, S. Chryfojlho-

mus , Gennadius , Beda , Hefychitis , TheophyUttus , en Oecumc-

nius ; gelijk ook van eenige hedendaagfebe Auteurs, als Anfelmns t

S. Bernhardus , Lombardus , de Kardinaal Hugo \ Lyranus , en

Bruno, Alle deze plaatfen , in de welken Kranmer de gedachten

hunner Auteursover de materie der Rechtvaardigmaaking zocht, wa-

ren met des AardtsbhTchops hand gelchreeven. Behalven deze ver-

zameling was'er een andere, behelzende paffagien van verfcheidene

Oud vaders over de verdiende der Goede "Werken : en aan 't eind van

dit ftuk had d'Aartsbiflchop deze volgende woorden gefchreeven.

(„) Deze ftelling , dat wy gerechtvaardigd worden door Jefus

„Chri-
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„ Chriftus alleen , ennietter oorzaak van onze Goede Wcrken> is i^O'

„een gezonde en noodzaakelijkeleere van S.Paulus, en van d'ande-

„reA portelen die ze geleerd hebben, om uit te doen blinken de glo-

„ rie van ]elus Chriftus, en de barmhertigheid , welke God, door

,, de voorbidding van zijn Zoon, ten onzen opzichte gebruikt. Ver-

volgens maakt Kranmer andere overdenkingen op dit onderwerp,

„ en eindigt ze aldus : Hoewel de geenen , die gerechtvaardigd wor-

„ den , noodzaakelijk het Geloofen de Liefde moeten hebben , is het

„ echter geen van beiden dat ons onze Rechtvaardigmaaking bezorgt

,

„of dè zelve verdient. Wy moetenze eeniglijk brengen op Jelus

„Chriftus, die voor onze zonden geftorven , en om onze Recht-

„ vaardigmaaking verreezen is. Hier uit kan al de wereld oordeelen

,

dat Kranmer zich geenfins en bekommerde met die tedere onderzoe-

kingen , daar men zich federt zijn tyd zo geweldig aan gebonden heeft,

noopende tfinftrumentaliteit van het Geloof inde Rechtvaardigmaa-

king. Hy dacht niet , als om de glorie van onze zaligheid aan de

dood en aan de voorbidding desZaligmaakerstoe tefchrijven.

Zo haaft als deze grond gelegt was , ondernamen de Commiffa- ^"^"^f,.
riffen de verklaaring van het Symbolum der Apoftelen : en zy heb- bohun der

ben op ieder artykel van het Symbolum zulke fraaye dingen gezegt; ^Gdoof!
1

zy hebben 'er een zo uitfteekende uitlegging af gedaan ; zy hebben

'er zulke nette gevolgen , en zulke goede onderwijzingen tot het

gebruik vanhetChnftelijk leven, uit getrokken, dat, naverfchei-

dene andere boeken van die natuur geleezen te hebben, ik altijd een

groote ftichting vind in dit te leezen. Deftijl is manlijk, krachtig,

en geëvenaard na allerhande verftanden, en ftaatcn. Wyders heb-

ben zy het niet belemmerd metcontroverfien , noopende de hedifpu-

teerde punten tuffchen de Reformateurs en de Roomfch-Katholij-
'

ken , 't en zy in de bepaaling der Kerk. Want na gezegt te hebben

,

dat de Heilige Kath olijke Kerk allerhande Vergaderingen begrijpt
,

vrviki in fefus Chriftus gelooven , en in d'eendracht
?

en de broeder-

lijke eenigheid leeven , 'tgeen hen waare leden der algemeenc Kerk doet

zjjn, maaken zy een lange redenering , om tetocnen, hoe onrecht-

vaardig en onredelijkdeRoomfche Kerk is, daar in-dat ze d'eenig-

heidder Katholijke Kerk doet beftaan inde bloote onderwerping aan
de Biffchop van Romen , zonder daar toe onderfteund te zijn , noch
door de Schriftuur , noch door d'Oudvaders.

Van hier gingen zy over tot d'ondervorfching #er zeven Sakra-

Ooo 2 menr.cn.
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i^o.

Verklaaiing
d^r Sakra-

menren.

Men exami-
neert deze
zaaken met
groote om-
zichtigheid.

menten. Deze ondervorfching veroorzaakte groote difpuiten , daar

wy een verhaal af hebben in authentijke (lukken die ons overig zijn.

't Is ook daar door, dat wy onderrecht worden van de manier, op

de welke zy ieder punt verhandelden. Voor eerft: bracht men de

zaak tot zekere hoofdftukken, oftot zekere queftien, waar van men
d'onderzoeking beval aan zo veel BilTchoppen , ofaan zo veel Godts-

geleerden. Ieder van hen moed ter beftemde tijd , over 't Artijkel

'tgeen hem te beurt gevallen was, zijn gevoelen by gefchrift inde

Vergadering brengen. Aldus wierden de punten, welkedezeven

Sakramenten betrehen, gegeeven aan detwe AardtsbifTchoppen, en

aan de Biffchoppen van Londen , van Rochefter , van Karlille , van

Durham , van Hereford, en van S. David. De B.iTchopvanKar-

lifle was niet van het getal der CommiffariiTen; maar ik beeld my
in, dat hy de plaats des BifTchops van Winchefter bekleedde, die

zonder twijfel buiten Londen was , dewijl hy niets in deze zaak

deed. Men gaf ook Je queftien aan de Doctor Thirlcby, toenmaals

deBiffchop van Wellmunttcr geheeten, aan de Do6tor Robertfon,

aanDay, aan Redmayn , aan /Co*, aan Lagton, die niet van het

getal der Commiffariffen was, aan Symmonh , aanTrifcham, aan

Koren , die ook niet vandeCommiffariffen was, aan Edgewortb^aan

Oglethorp , aan Krayford, aan Wilfon, en aan Robins. Zo haalt

als zy hun antwoorden aan de Vergadering gegeeven hadden , noem -

de men'er twe perfoonen, om ze altemaal te famen te vergelijken;

en men belaftte hen met de moeite van'er twe extracten af te raaaken

;

"teen van de gedachten, die gemeen mochten zijn aan altemaal, of

ilechts aan eenigen ; en het ander van de zaaken , in de welken zy on-

der hen verfcheclden ; 't een in 't Latijn, en 't ander in 'r Engelfch.

Maardegeenen, die de laft hadden van alle deze antwoorden te ver-

gelijken, (relden in hun extracten het gevoelen van Kranmer niet;

vermits zy ze ongetwyfeld voor hem maakten. d'Origineelen van

d'antwoorden der twe Aai dtsbiflehoppen , der Biffchoppen van Lon-

den, van Rochefter, en van Karlrflej der Doclors Daj , Robert-

fon , Redmnyn , Kox , hrijjon, Symmonds , Trefcham , Koren,

Edgewerd, en Oglethorp, zijn noch in wezen. Doch wat belangt

d'antwoorden der Biffchoppen van Durham, van Hereford, en van

S. David; mitsgaders die der Doctors Tbirleby, Krayford, JVtlfon,

onRobinSy die zijn verloorcn, hoewel het algemeen extracVer ge-

wag at maakt. Dit excracl is wydluftig : niettemin heb ik het in onze

Ver-
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Verzameling gelyfd; geloovende niet, dat het gemeen verdeeken M4°-

behoort te zijn van een zo gewichtig ftuk, 't geen ten anderen een

plechtig getuigenis is, dat men toenmaals alle de punten van 't Ge- **'' ?°*

loofmet zo vee! oordeels , en omzichtigheidts vaddelde , als ooit ee-

nigeKerk, ofeenigeeeuw, gedaan hebben. Want hoewel de Re-

gering van Hendrik de VIII. ons geen andere aften van die natuur

befchaft, isditeenig voorbeeld genoeg, om ons te doen gelooven ,

dat men de zelve voet in d'andere raadpleegingen volgde. En 't geen

óezc gedachte bekrachtigt, is dat wy het zelve beleid vinden in de

Reformatie, die gedaan wierd onder Eduard de VI. want in die tyd

gaven verfcheidene Biflchoppen , en Godtsgeleerden , diergelijke

antwoorden over materien , die hen opgelegt waren. Wyders zal

men in het antwoord des Aardtsbiflchops van Kantelberg eenige by-

zondere gevoelens vinden, welken hy had raakende de natuur der

geedelyke ampten. Maar men moet hier over aanmerken, dat hy

2e voordelde met alle bedenkelijke zedigheid , als zij n eigene gedach-

ten, niet als gewiffeleerdukken. Zelfs was hy naderhand vermoe-

delijk van advys veranderd ; dewijl hy geen fwaarigheid maakte in het

boek te tekenen, 't geen men weinig tydts daar na uitgaf, hoewel dit

boek t'eenemaal het tegendeel leerde van 't geen d'A ard tsbifTchop ge-

loofde.

Om weder te keeren tot de zaak der Sakramenten: Kranmer wil-

de, dat men ze tot twe bracht ; maar d'andere party de fterkfte zijn-

de , behield men het getal van zeven.

i. Men verklaarde den Doop, gelyk men aireed ts drie jaaren te De Doop.

vooren gedaan had , toen'er een kon begrijp der Geloofsarty kelen in

't licht gegeeven wierd. Men breidde zich alleenlijk wat wyder uit

over de materie van d'Erfzonde.

i. Wat belangt de Biecht, men verklaarde , dat ze bedond in DeBiecht.

d'abfolutie ,
gegeeven door den Prkfter j in plaats dat de voorgaande

arty kelen deze abfoiutie behouden hadden, eeniglyk als een hulp,

welke de Geloovigen moeden wenlchen t'ontfangen , en waar van

men het gebruik niet moed verwaarloozen , alsdegelegentheidzich

'er toe aanbood. Maar men verwierp t'eenemaal de verdiende der

Goede Werken. Ter zelve tyd verklaarde men ze echter noodzaake-

lijk: men vermaande de zondaars, geen daat te maakenals op het

ïyden des Zaligmaakers ; en men gaf hen verfcheidene onderrechtin-

gen , noopende de natuur en de manier der Biecht,

O oo
3 3. In
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3. In 't uitleggen van het punt des A'vondmaals , ftelde men vol-

komentlijk vaft het leerftuk derTranfubftamiatie. Men verklaarde

zich ook voor de verzelling des bloedts met hetvleefch; 't geen de

noodzaakelijkheid van de Communie onder de twe gedaanten weg-

nam. Menfprakuit, dat deGeloovigen, die het Avondmaal niet

en ontfingen , echter nutheid konden vinden in alsdan de Mis te hoo-

ren. Hier voegde men vericheidene uitfteekende regelen by, raa-

kendedcgefteidheden in de welken de Chriftenen moeten trachten te

wezen , eer zy het Sakrament ontfangen.

4. Betreflende het Huwelijk, men verklaarde: dat God het in-

gefteid had, endat JelüsChriftus her had geheiligd : datdetrappen,

verbooden door Leviticus, van alle Chriftenen onderhouden moeften

worden: dat, wat belangde d'andcre trappen, weike fèdert in de

zelve ly ft waren gefteid, niemand gehouden was die als een wettige

verhindering aan te merken: en eindelyk, dat de band des huwe-
lyks, om wat reden het ook wezen mocht, niet verbroken moeft

worden.

f. Wat belangt d'Orders, de Vergadering verklaarde: dat men
ze inde Kerk volgens het Evangelie moeft geeven: dat, noopende

debyzonderewysj 't zy van de noeming, van de verkiezing , van

devoorftelling, of wel van d'aanftelling der Harders, en der andere

Geeftelyken , die wezen moeft volgens de wetten van ie j er land , en

door des Vorften gezag ingefteld ; datde plichten der Harders waren

,

te prediken, de Sakramenten te bedienen, te binden en t'ontbinden,

en gebeden te doen voor de geheele kudde : dat ieder van hen gehou-

den was zich te kwijten van deze vericheidene plichten, volgens d'uit-

ftrekking geboodendoorde wetten van zijn land: dat de Schriftuur

in formeele termen geen gewag en maakte als maar van twederhan-

de Orders, die van Priefter , en die van Diaken: dat d'oude Kerk by

deze twe noch andere laager Orders gevoegd had , waar van d'inftel-

ling niet verwaarloofd moeft worden : maar dat , volgens de Wet
Godt$, eenBilTchop geen macht op een anderen BhTchop had. Dit

gezegt zijnde, maakte de Vergadering een lange arwijking, om de

pretentien vandeRoomiche Stoel te beftrijden , en te veroordeeien.

Zy verklaarde de natuur end'uitftrekking van de Koninglijke macht

in de geeftelijke zaaken ,
gelijk wy elders gedaan hebben ; en zy

toonde daardoor, in welke zin de Koning 't Opperhoofd der Kerk
was.

6. Be-
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6". Betreffende het Vormfel , daar wierd gezegt , dat het in de 154c.

Kerk gebruikt was geworden tot navolging der Apoilelen , welke,
v f

.

met de handen op te leggen, den Heiligen Geeft op eenongemeene
'wijze gaven : dat aldus het Vormfel van een zeer groote nutheid kon
wezen ; hoewel het tot de zaligheid niet t'eenemaal noodzaakelijk

was.

7. 't Laatfte Olyfel wierd voor eenSakrament erkend, waar van 't Laatfte

d'inftelling gegrond was op 't gebruik der Apoftelen , gelijk S. Ja-
y e '

eobus dit gebruik verhaalde. Men voegde 'er by, dat het hielp tot

de ligchaamelijke, en geeftelijke gezondheid: dat, zodeziekeftierf,

na het ontfangen te hebben, hy tenminften daar door de vergiffenis

zijner zonden verkreeg : en dat zelfs alsdan God , wiens wil onze

opperfte regel moet wezen, den zieke vergunde 't geen tot zijn tij-

delijke ftaat het nutft was: maar eindelijk, dat men de kracht van

dit Sakrarnent niet en gevoelde , dan als men door het middel der

Biecht weer in de gelukkige ftaat der Genade getreden was.

De Leere der zeven Sakramenten aldus uitgelegt zynde , verklaar- verkiaaiing

de men de Tien Geboden ; en men gafop ieder Gebod verwondely ke boden?"
G<>

regelen tot het beleid des levens. Gardiner wilde in 'teerft ietsaf-

fnyden van het twede Gebod, of het met het eerfte famenfmelten.

Kranmer in tegendeel beweerde, dat men daar d'orde van Mofes zel-

ve in moeft volgen. Eindelyk vond men een middeling tuffchen

deze twe gevoelens 't Gebod wierd van het eerfte afgezonderd

;

maar men fneed'er ook een gedeelte af, te beginnen met deze woor-
den : Want ik.de Heereuwe God. In 'tuitleggen van dit Gebod,
(relde men, dat de Beelden nut waren , vermits zy inonzegeheu-
genis herriepen de verbeddingen der genaden yanjefus Criftus, en
die van het vroom leven en de deugd der Heiligen; 't geen ons aan-

porde, om deze groote voorbeelden van godvruchtigheid te volgen:

dat men ze derhalven niet en moeft verfmaaden 5 hoewel men hen
wyders geen godtsdienftige eer moeft bewyzen. In dit oogmerk
veroordeelde men debygeloovige grilligheid, welke het Volk had,
van zekere Beelden boven anderen te ftellen , hen koftelyk op te too-

yen, en derwaarts bedevaarten, of'er geloften aan te doen. Maar -

de Vergadering verbood niet, noch wierook voor hen te doen bran-

den, Jioch'er zich voor op de kniënte leggen j leerende het Volk,
dat men deze eer aan God, en niet aan het Beeld, moeft bewyzen.

Belangende het III. Men bracht daar te berde d'aanroeping van

Godts
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1540. Godtsnaam, gedaan in de verwachting zyner genaden. Mendoem-
de'er d'aanroeping der Heiligen \ in de zaaken welken God alleen

kan geeven. Men verklaarde,, dat , zomen hier anders in deed,

mend'eerdes Scheppers op fcheplelen overdroeg ; maar dat het wy-
ders geoorlofd was, en overeenkomende met de Leere der Katholy-

keKerk, gebeden terichrenaande Heiligen, als aan Voorbidders.

Men zei op hetiV.dat de ruft van de zevende dag ceremonieel, en

alleenlyk voor Godts oude volk verbindelyk was : dat de waarachtige

ruft derChriftenen geeftelykmoeft wezen, en in d'onrhouding der

zonde, en der vermaakelykheden beftaan : dat niettemin dit Gebod

hen de verbintenis oplei van van tydtot tyd hun arbeid af re b reeken ,

om God in 't openbaar, enin't byzonder, te dienen : dar op de da-

gen, gefteld tot deze heilige bezigheid, een iegelykmoeft onderzoe-

ken , hoedanig hy geduurende de week geleefd had ; zich in ftaat (tel-

len om in 't toekomende beter teleeveni en zich ondertuflehen be-

vlytigen tot het gebed, tot het leezen van Godts woord, en tot de

betrachting : dat echter in gevallen van een groore nood aakelykheid,

als by voorbeeld, zomenzyngraanen noodwendiglykindefchuuren

moeftdoen, ofzyn vee uit levens gevaar redden , deGeloovigenzo
fuperftitieus niet moeften wezen , dat ze den arbeid als een zonde aan-

merktenjdat een ieder alsdan in tegendeel zonder eenige bekommering
arbeiden moeft.

Op de zelve wys verklaarde men alle d'andere Geboden. Men
trok'er heilzaameen deftige vermaaningen uit, om al de wereld op

te wekken totd'oeffeningder plichten van het Chriftendom, gelyk

ook om hen afkeerig te maaken van die misdaaden, waar van alle d'eeu-

wen maar al te veel voorbeelden befchikken.
verkharing

't Gebed des Heeren, of het Vader Ons . maakte vervolgens het
van het Va- *

der Ons. onderwerp der betrachtingen van de Vergadering. En voor eerft,

zo als men arbeidde over de voorreden van dit voorbeeld onzer gebe-

den, ftelde men tot een vafte regel, dat het rechtmaatig en nood-

zaakelyk was, dat d'ongeletterdc lieden Godin hun moedertaal aan-

baden, dewyl zulks hun aandacht vermeerderde, enhen dwong te

denken op 't geen dat zy zeiden.

vin h« Ave Thans trad men over totd'ondervorfchingvand'EngeifcheGroe-

tenis. Men verklaarde 'er de gandche gelchiedenis van Jefus Chri-

ftus menfehwording , en het Ave Maria j behoudende de Vergade-

ring deze Lofzang, om de geheugenis van de menfehwording onzes

Zalig-
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Zaligmaakers , en de lof der heilige Maagd , te vieren.
**°'

De Vrye Wil hield vervolgens de raadpleegingen bezig. Men Zei, Van de Vrye

dat deze vryheid in desmenkhen wil moed wezen, dewijl zonder '

haar degeboden en de vermaaningen van gecnig gebruik zouden zijn.

Men bepaalde ze, een macht van de wil , vergeld met reden , waar
door een redelijk^fchcpfel het goed en ^t kwaad in de moraale z,aaken

onderfcheid , en zonder dwang verhief} ; bet goed, met de byfiand

van Godts genede, en het kwaad, door zich zelve. („) Dezevry-

„ heid, voegde meneer by , v/as volkomen inden (raat der onnozel-

heid; zy wierd uitfteekend gekrenkt door de zonde van den eer-

„ ften menfeh: Maar op dat wy, vol van yver en omzichtigheid,

„God mogen dienen op een manier, die hem aangenaam zy, is deze

„ zelve vryheid herfteld geworden, door een byzondere genade, die

„allen menfehen aangebooden is , hoewel die geenen alleen de kracht

„'er af gevoelen , welke dezelve vrywilligiijk , en van goeder herte

,,ontfangen. En gelijk 'er verfcheidene plaatfen van de Schriftuur

,,zijn, die ons betoonen , dat de Vrye Wil altijd inden menfeh is^

„zijn 'er ook weer anderen, die ons bewijzen, dat de byftand der

„genade ons noodzaakelijk is; dat zy ons voorkomt, en ons helpt,

„als wy een goed werk onderneemen , en als wy het voleindigen.

„ Aldus moeten alle de menfehen d'ingeevingen van den Heiligen

„ Geeft met een groote erkentenis ontfangen , en zonder 1 waarigheid

„volgen, mitsgaders met een zeergrooten yver en een vaft geloof

„ om de genade bidden : want hy zal ze gewiflelijk vergunnen 5 't zy

„ om dat hy uitfteekend goed is , 't zy om dat hy beloofd heeft ons

„teverhooren. Wyders is hy geen auteur van de zonde, noch oor-

„ zaak van der menfehen verdoemenis. Zy zelvenzijn't, daar men
„huneigen verliesaan wijten moet. Zy verderven door hun zon-

„den, 't geen God van nature goed gemaakt had. By dit vertoog

was gevoegd een vermaaning aan de Predikers, dat ze zich zodanig

zouden draagen in de verklaaring van een zofwaarleerftuk, dat (tel-

lende de werking der Genade, zyden meaich de rechten van zijn

Vrye Wil r.iet en benamen ; en dat verheffende de VryeW7
il , zy de

Genade niet en verkortten.

In het leer ftuk der Rechtvaardigmaaking fprak men voor eerft van

den ongelukkigen ftaat des menfehen na zijn val ; van defchrikkclijk-

heit en de fchuld der zondenvan d'oneindige goetheir,welke God gehad

heeft , in dat hy ons zijn Zoon heeft gezonden , om ons door zijn dood

P pp te.
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'154.0* tc verloffen , en een Middelaar tuffehen den Hemel en d'aarde te v,j-

zen/' Alle deze zaaken verklaard zijnde, begon men vervolgens aan

te wijzen , op wat manier wy deel hebben aan de vruchten van deze

zending des Zaligmaakers ; en ziet hier hoe men'er zich over uitdruk-

Reduvaar- te - ( >» ) ^e K-ech tvaardigmaaking is het geen dar ons voor God
dignuaking. ,, rechtvaardig maakt ; dat ons met hem verzoent ; en dat ons het>

„ recht tot het eeuwig leven geeft : invoegen dat wy door debyftand

„der genade in des Heeren wegen konnen gaan; rechtvaardig ge-

dacht worden , als hy de wereld zal oordeelen; en aldus d'oneindi-

„ge gelukzaligheid van zijn Paradijs eeuwiglijk genieten. God is

„de voornaamfte oorzaak van onze Rechtvaardigmaaking : onder-

„tuffchen arbeid de menfeh , voorkomen door de genade, tot zijn

„eigene rechtvaardigmaaking, door de gehoorzaamheid, endoor

„de vrye toeftemming, wdkehy daartoe bybrengt. Want hoe-1

„ we), ze een vrucht zy van jefus Ghriftusdood , en van zijn verdien-?

„ften, moet echter èen iegelijk van ons verfcheidene zaaken doen >

„om daar door te verkrijgen het recht tot de kracht van dezo

,, dood, die, hoewel aan al de wereld aangebonden , alleenlijk aan

„ een klein getal van perfoonen toegelegt word. Wy moeten heb-

„ben een vaft geloof, een oprecht berouw, een waarachtig voor-

„ neemen van ons leven- te beteren : wy moeten aflaaten van te zor=»

„digen: wy moeten God al het overige onzer dagen dienen: enwy
„ moeten in onze vallen trachten ons te herftellen , door de boete, doos

„ vaften , door d'aalmoeflèn, door bidden , door de goede werken 3

„en door de voortgangen in de dooding, gelijk ook in de gehoor*

., zaamheid aan de Wet Godts;, dewijl het zeker is, dat men de Recht-

„ vaardigmaaking t/eenemaal verliezen kan. Dat aldus alle die naauw-

„keurige nafpeuringen, welken men zou konnen doen, raakende

„de Predeftinatie, verre van ons zijn: want eindelijk daar is geen

„ zekerheid van de Verkiezing , 't en zy dan als men in zijn hertge-

„Toeitd
1

ingeevingen van Godtsgeeft, als men Cbriftelijk leeft, ea

„ als men de genade heeft van de laatfte hoop. Deze zaaken aldus

vaftgefteld zijnde, leerde de Vergaadering aan het volk; dat, ge-

lijk vand'eene kant de menfehen gerechtvaardigd wierden met hun

eigene bewilliging , door de vrye genade Godts ; men ook van d'an-

dere kant door het rechtvaardigmaakend geloof verftaan moeft , een

geloof met het welk te famen kwamen de vreeze Godts, het be-

rouw, de hoop, en de liefde: en dat , hoewel alle deze dingen on*

vol-
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volmaakt waren, God zich die echter doorJefusChriftus welgeval- IJ48,

len liet.

De Goede Werken wierden tot de Zaligheid t'eenemaal noodzaa-
J'!w

d(w
l

oc"''

keiijk verklaard . Maar men (lelde , dat men door deze Goede Wer-
ken verftaan moeft, inwendige of geeftelijke werken, alsdevreezc

en de liefde God ts, de verduldigheid , de nederigheid, -en verfchei-

dene andere dufdanigë daaden j niet bloote uitwendige en ligchaa-

melijke daaden ; noeh daaden 'waar van de grond t'eenemaal men-
fchelijk was; noch luperftitieuze en Monniklijke gebruiken; noch

Zelfs moraale daaden , gedaan door de kracht van de natuurlijke re-

iden. Men voegde'er t>y , dat deze Goede "Werken de vruchten

derChrifteiijke liefde waren, als ze uit een rein hert voortkwamen,

dat een goed gewiflehen verzelde, en dat ze door een vaft geloofon-

derfteund wierden. Alsdan waren ze , volgens 't gevoelen dezer

Prelaaten en Do&ors, verdienende, en hielpen om het eeuwig leven

te doen verkrijgen. Zy fpraken daar na van de geringer werken , als

devaften, d'aalmoefTen, en d'andere vruchten der boetvaardigheid.

Zy betoonden , dat de verdiende der Goede Werken over een ge-

bracht kon worden met de vryheid, welke God heeft, van zijn ge-

nade te geeven, of ze niet te geeven. Zy bev/eezen , dat , dewijl

wy zonder deze zelve genade niets goedts konnen doen , wy geen re-

den hebbenom ons door hoogmoed te laten vervoeren 3
-vermits alle on-

ze daaden een vrucht van de Godlijke genade,en barmhertigheid zijn.

't Laatfte kapittel van dit Stuk is noopende de Gebeden voor de

Dooden , en behelft niet anders als 't geen drie jaaren te vooren in

d'artijkelen der Religie van die tijd gemeen gemaakt was.

d'Algemeene Verklaaring van het Chriften Geloofvoleindigdzijn-

de ,
gaf menze in druk ; en men voegde 'er een voorreden by van de Deze Ver-

Geeftelijken , die tot dit groot werk gebruikt waren geweeft. Zy ga- ^ dn'k
g
e-^

ven 'er rekenfehap aan 't gemeen wegens de naauwkeurigheid, met geevea.

dewelke zy de Schriftuur, en d'Oudvaders geleezen hadden ; mirf-

gaders wegens de getrouwheid , waar mede zy deze Verklaaring had-
den opgeileld. Maarfve jaaren daar nadeed 'er de Koning eenan-
dereverwittiging inzetten, waar in hy zei: dat, hoewel hy de dui-

fternis en d'onweetendheid uit zijn Koningrijk verbannen had, met
den Bijbel in de handen zijner Onderzaaten te (lellen, en hoewel men
'er alreedts goede vruchten afzag; echter, na de maat dat de huig

-

chelaary en de luperftitie verdweenen , een geeft van hoogmoed,
Ppp 2, van
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1540, van vrygceftery , en van twedracht, in het Koningryk floop:

dat, om den zelve te beteugelen, hy, met het goedvinden zyner

BhTchoppen , in 't licht had doen geeven een Verklaaring van de

rechte kennifïe Godts, om tot een regel te dienen voor het Ge-
loof, en het leven zyner Volkeren': dat de twe Huizen des Parlc-

ments over dit werk zeer wel voldaan geweeft zijnde , hy zekerlijk

geloofde, dat men 'er alle de zaaken in zou vinden, welken een

Chriften weeten moeft , om zalig te worden : dat hy met dit inzicht

al zijn Volk vermaande, om de leere van dit Boek te leezen, en

te houden ; maar ook ter zelve tyd te denken , dat , dewijPer

Leeraars waren , welker ampt was d'andere menfehen t'onder-

wyzen ,

J
er ook Toehoorders moeften wezen , die zich ver-

noegden met de Heilige Schrift te hooren uitleggen, die *er de

wezendlijkheid af in hun herten drukten , en dieper in hun beleid

de geboden af volgden , zonder t'onderneemen zelven die te lee-

zen. Hendrik voegde 'er by: dat dit de reden was, die hem be-

woogen had, om verfcheidenen zyner Ondcrzaaten van het ge-

bruik des Bybels te berooven, laatende hen wyders het voordeel

van ze hun Harders te hooren uitleggen. Eindelijk , hy vermaan-
de hen , God te bidden om den geeft van de waarachtige nederig-

heid, die hen mocht opwekken in het leezen en in het betrachten

van de nieuwe Verklaaring des Geloofs.

oordeckn Toen ze nu in't licht gegeeven was, vondeneer beide de par-
o/er du Boek tyen redenen in om zich te verheugen, en redenen omzichtebe-
8 droeven. De Reformateurs zagcn'er met geneugte, datdewaare

leere des Euangeliumshoe langer hoe meer beveiligd wierd; en

hoewel zy kwalyk voldaan waren, over dat meneenige dwaalin-

gen bekrachtigd had , geloofden zy echter , dat d'onweetendheid ,

en de vooroordeelen , de voornaamfte fteun dezer dwaalingen
,

wel haaft verdwynen zouden , dewyl men de materien van het Ge-
loofaan het Volk leerde: want weetende, dat hun leere taftelyk

was, twyfeldcn zy geenfins ofal de wereld zou ze omhelzen , fe-

dertdateen iegelyk een nieuwsgierigheid, die toen ter tyd byna

algemeen was, kon voldoen. Zy beloofden zich ook, dat de

zedetucht van het Chriftendom , die nu ontbonden was geworden
van allerhande onzuivere vermenging , aan het Volk de fmaak der

Evangelifche zaaken zou geeven 5 vermits de zuiverheid desherts

het verftand zeer wel fchikt om een leere, die gezond is, aan te

nee-
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neemen. Daarenboven vonden de meeftcbygeloovige gevoelens ,

-40
en gebruikelykheden geen ingang meer in den geeft der menfehen

;

[

en de voornaamfte grond van het Chriftendom was krachtiglyk en

oprechtelyk beveiligd in de verklaaring van het verbond Godts
met ons, gelyk ook van de voorwaarden dezes verbondts. Ein-

delyk , men had ook een grond gelegt , die een algemecne Refor-

matie kon doen verhoopen : want men had verklaard , dat de Kerk
van ieder land, maakende uit haar zelve een geheel ligchaam, de

macht had van de ketteryen te hervormen, de misbruiken te ver-

beteren , en in een woord, alles te doen \ geen zyraadfaam zou
oordeelen , 't zy om te beletten datdelecrc verdurven wierd, of

om haar eigene lcdemaatente regeeren. Dit baande de weg tot

de geheele onderzoeking van alle zaaken , en beloofde ten minften

voor 't toekomende een zeer naauwkeurige ondervorfching van de

ftaat der Religie.

Maar d'aanhange /anhet Roomfche Hof geloofden in deze

nieuwe Verklaaring een treftelyke overwinning behaald te heb-

ben. En in der daad , 't oud getal der Sakramenten herfteld zyn-
de, rekenden zy, dat dit veel gewonnen was, en dat dit voordeel

wel haaft van anderen gevolgd ftond te worden. Ten anderen

zag men in de Verklaaring verfcheidene zaaken , aan de welken

zy wiften dat de party der Reformateurs zieh nimmermeer zou on-
derwerpen; daar in tegendeel d'algemeene believing, welke zy

aan Hendrik meenden te betuigen , hen in een volkomene veiiig-

heidftelde. Zy geloofden ook, dat een blinde onderwerpingaan de

willen van dezen Vorft, en hun geftadige vleijereyen,hem eindelyk

weer tot hen zouden brengen ; terwyl de ftrafheid en de ftandvaftig-

heid der Reformateurs hem zouden verbitteren ; en dat , vinden-

de hen ongehoorzaam aan zyn uitfpraaken en geboden, hy afkee-

rig van hen worden, enhen verlaatenzou. De moeyelykheiden
d'eigenzinnige inborftvan dezen Vorft ook van dag tot dag toe-

neemende,viel een|goed getal van Reformateurs, die hun eigene ge-

voelens en de beweegingen hunner gewiflen volgden , zonder zich

aan de nieuwe Verklaaring gelegen te laaten zyn , in deftrik.

,
De verbreeking van het huwelyk der Princes van Kleef ver-

toornde de Vorften van Duitfchland uitfteekend j en zo zy'er

geen groot gerucht overmaakten, ten minften lei alle handel tuf-

fen hen en Hendrik byna t\ cnemaal in'tvoetzand, inzonderheid

Ppp
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ter oorzaak van Kromwcls ongenade , die het werktuig en defteun

van dit onderling verftancl had geweeft. Buiten twyfel was dit

d'oorzaak van een onderhandeling, die in 't eerft heimelyk tuf-

jfchcn den Keizer en den Koning gcfchieddc , en die eindelyk ecu

traktaat van alliantie voortbracht , hoewel niet eer als na het ver-

loop van twe jaaren.

d'AndereBifTchoppcn, genoemd om de ceremoniën en de ge-

?e"cn andere
kruikelykheden der Kerk t'examineren , fielden 'ereen Rubrique

«oenbaare
I>i nlïbos-

ken.

'/ Manu-
Jcript is in

de Biblio-

theekvan

p eformuk

en een Rationaal af op. 'k Vind niet, datditgedrukt heeft ge-

weeft; maar daaris een zeer authentijkmanufcriptaf overig, hoe-

wel het niet geheel zy. Hun veranderingen waren zo gering, dat

men niet gehouden was de Getyboekcn , noch de Miflaalcn , noch
eenigDienftboek, op nieuws te doen drukken; wantnitdocnde

'aVTw/"* eenice Collecten, in de welken men God voor den Paus bad,
M.StMmi- .?» , - - ,. 'n.„„ T , -o ,,._ 'j- 2— *j c*
fieet.

Vervolging

der Prote-

ftanten.

mitfgaders de dienft van Thomas Bckket. en die der andere afge-

fneedene Heiligen , en doende daarenboven cenigc uicfchraap ;n-

gen van weinig belang, konden d'oude boeken volftaan. Aldus

drukte men
,
geduurende de gantfche Regering van Hendrik,

geen nieuwe Brevieren, noch nieuwe -Miflaaien , noch andere

Kerkboeken; 'tzy dat men duchtte, dat liet volk over een zo on-
gemeenekofte mocht morren; ofwel datmen daar voor vreefde,

dat , als het een algemeene verandering van de dienft der Kerk zag,

het terftondgelooven mocht, dat de gantfche Religie om ver ge-

worpen was. En in der daad, het uitwendig der Religie het zel-

ve zynde, kon men hen lichtelijk vroed maaken, dat de grond

ook de zelve was. 'Wat'er afzy , men droeg zorg onder de Re-
gering van Maria , om ons de kennis der veranderingen, daarwy
af fpreeken, te beneemen. Ieder parochie kreeg toen laft, om
zich te voorzien van nieuwe boeken , die volkomen waren ; en
alledegcenen, daar deze uitfehraapingen in waren gedaan, wier-

den by d'Officiers gebracht, die'er niet een af behielden, 't Staat

in 't algemeen te gclooyen, dat die argerlijke lofzangen, en die

onredelijke gebeden, welken men aan de Heiligen richtte, en

die men vervangen had in de zelve termen daar men zich omtrent

God afdient, van de Biflchoppen gedoemd wierden , en het zel-

ve lot als d'andcre f uperftitien hadden ; dewijl het bock van de ver-

klaaring des Geloofs die veroordeelde.

Terwyl deze zaaken gefchiedden, arbeidde de party van de

Room-»
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Roomfche Stoel met alle yver en behendigheid tot den ondergang der

Proteftanten , door de by (land van den Hertog van Norfolk, en van
l™ "

de Biflchop Gardiner. Deze twe Heeren oordeelden wel, dat',

zoHendri'keens tegensde Reformateurs verbitterd was, en zy te-

genshem, hy gedwongen zou wezen , niet alleenlijk hen te verwaar--

loozen, maar zelfs 2-ich'er af te wantrouwen; dat de zorg van zyn
ruft hem verplichten zou om te trachten zich van zyn overige Onder-
zaaten te verzekeren ; en dat , om te beter daar toe te geraaken , hy
zich by den Keizer zou voegen, die hem vervolgens met den Paus

zou verzoenen. Degeenen, welke d'eerften de gevolgen van deze V;m de Do-

raad gevoelden-, waren Barnes, GerardusenHieronymus,Priefters., cn*al&tca!

die, by na voor alle d'anderea, deleere van Luther gevolgd hadden.

Barnes had alreedts verfcheidene maaien in 't gevaar geweeft. Op
zekere dag dat hy, geduurende Volleys gunft, indeftad Kambrige
predikte, fprak hy zo krachtig en zo klaar tegens de Prelaaten, wel-

ke in de heerlijkheid , en in een pracht , als die van dezen Kardinaal

,

leefden , dat al de wereld lichtelyk ried , waar hy heen wilde. Hier

op wierdhy te Londen gebracht, daar cTaanhoudingen van Gardiner

en Fox, die van zyn vrienden waren, hem uit de zaak reddeden,

na dat hy eenige artykelen, welken rnenhem voorftelde, afgefwo-

ren had. Naderhand wierd hy opnieuwe befchuldigingen weer in de

gevangenis gezet ; en nu geloofde men genoegfaam , dat hy verbrand

zou worden: maar hy brak uit, en trok na Diütlchland , daar hy

zich t'eenemaal begaftot het leezen van de By bel , en tot de ftudie der

Godtsgeleerdheid. Hy deed'er zogroate voortgangen , dat de Vor-
lïen zeiven, ten navolging hunner Leeraaren , achting voor hem
hadden. Na hun voorbeeld, wilde de Koning van Deenmarken 9

toen hy Gezanten aan Hendrik ftuurde, dat Barnes hen verzelde.

Fox7egt, datdezeDoótor'er een afwas; maar mogelyk vergift hy •

aich. Eindelyk, ten tyde dat de Biffchop van Hereford te Smalkal-

dewas, dat 's te zeggen , indenjaare 1536. wierd Barnes door de-

zen Minifter na Engeland gezonden, en aldaar van Hendrik zeer wel

ontfangen, en van Kromwei onderhouden, 't VerftanddesKonings

metdeDuitfcheVorften fteunde een tyd lang op zyn zorgen. Men
ftuurde hem verfcheidene maaien aan die Hoven; en onder andere

handelingen , had hy her ongeluk van d'eerfte in het ontwerp des hu-

welyks van Anna van Kleef gebruikt te worden, 't Zeg het onge-

luk j vermits de Koning, zeer weinig over dit huwelyk voldaan^

d'auteurs .
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1540 d'auteurs en de werktuigen daar af niet en fpaarde.

Dit was echter d'eenige oorzaak niet van Barnes ongenade. Bon-

ner, fchepfel vande Vicegerent, had hem genoemd . metGerardus

en Hieronymus, om in S. PaulusKerk de Vaftcn te prediken ; willen-

de Kromwel , by wien zy zeer wel ftonden , hier in vleycn. Maar
Gardiner ontbood op zekere dag aan Bonner, dat hy zelve zich ge-

leed maakte om op de volgende zondag te prediken; en hy deed het.

In dit iermoen , waar in hy handelde van de Rechtvaardigmaaking,

en vaneenige andere punten, doemde hy tot verfcheidene maaien de

leere der Lutheraanen. Barnes hier over gebelgd zijnde, -nam de

zelve text , en leerde een leere gantfch ftrydende tegens de geene wel-

ke de BhTchop gepredikt had , wiens perfoon hy ook zelfs opeen

onbehoorlijke wys aantaftte , fpeelende op de naam van Gardiner
5
en

vergelykende dezen Prelaat by een Gaardenier , die kwaade boomen
plantte. Gerardus en Hieronymus onderiteunden van hun kant het

gevoelen van Barnes, zonder in het overige hem te volgen. Gardi-

ner verdroeg dezen hoon met een gemaakte onverlchillendheid, en een

fchijnbaare verfmaading: maar zijn vrienden gingen 'er aan de Ko-

ning over klaagen, en baden hem, d'ongemeene baldaadigheid der

nieuwe Predikers, die een zo grooten Prelaat, een der Raadtshee-

ren van zijn Majefteit, niet en ontzagen, niet ongeftraft tclaaten.

Barnes kreeg dan laft, om voldoening aan Gardiner te gceven, die

hem ontfing met alle de getuigen ihen van gemaatigdheid , welke men
in een BifTchop zou hebben konnen wenfehen. Dit belettede echter

verfcheidene perfoonen niet, te gelooven datjde gemelde hoon hem in

de krop ftak; en 't gevolg betoonde genoegfaam de juïftheid van de-

ze gedachte. De Koning in de zaak belang willende neemen , dis-

puteerde zelve tegens Barnes over de verfcheelende punten. Thans,
't zy dat deze Do&or verwonnen was door Hendriks redenen , ofver-

waggeld door de vrees van zyn gramfchap j hy tekende altyd, met

N°. 79. Gerardus en Hieronymus, een papier, 't geen men in onze Verza-

meling zal vinden, en daar hy in bekende: (,,) dat, na over eenige

„ artykelen van zijn fermoenen ten Hove gebracht te zyn , hy beter

„onderrecht was geworden door den Koning zelve, die ze in de te-

,, genwoordigheid van cenigen zyner Biffchoppen beftreeden had : dat

„hy, overtuigd zyndevarj zijn on voorzichtighei t en roekeloosheid,

„beloofde niet meer in diergelijke onbefcheidenheden te zullen ver-

„ vallen, en zich wyders te zullen onderwerpen aan het geen,

„ 't welk
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„'t welk de Koning hem wegens het voorgaande zou verordenen. *54c'

d'Artykelen, die men hem deed ondertekenen, waren dezen-

1. Dat, hoewel wy verloft zijn door de dood van Jefus Chriftus,-

aan de v. elke wy , ten inzichte van onze doop en ons geloof, deel

hebben , wy 'er echter de vruchten afverliezen , zo haaft als wy aflaa-

ten onzes Zaligmaakers geboden tegehoorzaamen

2. DatGodd'auteurnietenis, noch van de zonde, noch» van het

kwaad; endathy ze maar toelaat.

3. Dat, zo wy willen dat God ons vergeeve, wy vooralle dingen

ons zelven met onze broeders moeten verzoenen , en hen vergee-

vén.

4. Dat de goede werken-, gedaan met een waarachtige meening,

en volgens het Evangelie, voordeel ig zyn, en ons helpen tot de za-

ligheid te verkrygen.

f. Dat de wetten, gemaakt door deCnriftene Vorflen , door een

beweeging van 't gewiffe onderhouden moeten worden," endat, die

de zelven overtreed , de geboden Godrs overtreed.

't Is niet zeer Waarschijnlijk, dat Barnes deze vy f arty kelen recht-

draadtsbeftreeden zou hebben; maar hebbende in Duitfchland veel

v in Luthers aart aangenomen , kon hy zich wel eenige gedachten heb-

ben laaten ontvallen, die hem in deze ontmoeting van by zonderheid

konden doen verdenken. Wyders, hoewel hy met Gardiner over

het ftukVan de Rechtvaardigmaaking andere verfchiilen had , bemoei-

de de Koning zich'er niet mee , merkende die aan als al te fpitszinni-

gezaaken, welke in de grond geenig Geloorsartykel behelfden. De-
ze BiTchop en deze Doctor wierden dan aan zich zelven gelaaten , om
te famen overeen te komen; 't geen zy voor een gedeelte deeden.

Ditbefl chtzynde, kreegen Barnes en zyn Medgezellen laft van den

Koning, om in de goede week in het Galthuis te prediken, en aldaar

teherroep'. n't geen zy geleerd hadden. Barnes deed hier ook open-

baare voldoening aan Gardiner, die, op'c verzoek van eenige per-

ibonen , de hand ophefte, om te betuigen dat hy 't hem vergaf. Maar
men zei toen, dat zy in eenigen hunner termoenen verdedigden,

't geen zy in anderen herroepen hadaen; en op de klachten, welken

men dairover aan de Koning deed, wierden ?y, zonder gehoord te

zyn r in den Tour gezonden, 't Was in detyd dat Kromwelsgunft
uitfteekend verminderde. Hy kon henderhalvui niet befchermen;

of immers, hy wilde zich zelve niet bloo. iltlien voor liet gevaar,

Qj3 q {
met
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1540.

meer
ren veroor

deeld.

met een zaak t'onderfteunen, daar de Koning ten uiterften over ver-

toornd was. Men hield hen gevangen tot aan de vergaderingvan

cerTndè-
Cn

't Parlement, 't geen hen als Ketters veroordeelde, zonder hen het

verlofvergund te nebben van zich te verdedigen. En even of de fa-

menvlechting van verfcheidene altemaal verlcheelende zaaken toen

ter tyd beftemd had geweeft, de zelve Ordonnantie > die hen om
Kettery veroordeelde , veroordeelde andere perfbonen om verfchei-

de mifdaaden ; Gregorius Buttolph , Adam Damplip , Edmond Brin-

dotme, en Klement Vhilpot, om dat zy in de belangen des Paus geweeft,

Polus bygeftaan , Hendriks opperhoofdigheid ontkend , en de ftad

Kalis hadden willen overrompelen. Een zekeren Derby Gunnings

ftondop dezelve lyft , befchuldigd van een Ierfchen Rebel , Fits-

Gerard geheeten, geholpen te hebben. Na hen kwamen Barnes,

Gerard , en Hieronymus, welken d'Ordonnantie noemde verdte-

mehjke Ketters , die zjch in de zelvefamenfweering vereenigd had-

den, om verfcheidene Ketteryen te zaajen ; die, zich inbeeldende

zeer verlicht te zjjn , de verklaaring der Schriftuur ondernomen , en

de zelve vervalfcht hadden , om hun dwaalingen , waar van hei

getal al tegroot was om z.e te verhaalen , t'onderfchraagen ; die ein-

delijk , eertijds tot d'affweering toegelaaten zijnde , voor verharde

Ketters verklaard , en ten vuure , of tot zodanig een andere foort

van dood als de Koning zou verordenen , verweezen wierden. Hun
rechting ,

gedaan twe dagen na die van Kromwei , belchafte het voor-

beeld van een zo byzondere vermenging , als hun vonnis had ge-

daan. Abel, F'ether (Ion, cnPowel, alle drie door een ander von-

nis veroordeeld, om dat ze d'Opperhoofdigheid des BiiTchops van

Romen opentlyk hadden willen verdedigen , en die van Hendrik

ontkend , ontfingen ter zelve tyd de zelve ftraf. Ieder dezer drie

wierd met eender drie anderen opeen meftkar gezet, en alzo na de

ftrafplaats gevoerd. Maar al de wereld was geargerd over dit beleid

,

en geloofde , dat het een buitenfpoorigheid was , aldus tegens d'eene

en d'andere party even rechtvaardig te willen fchynen.

Toen zy ter plaatfe der executie gekomen waren , zei Barnes te-

gen 'tvolk, dat, dewylhy tot de ftrafder Ketters veroordeeld was,

hy reden van zyn geloof zou geeven. . Dit gezegt hebbende* door-

liep hy d'artykelen van het Geloof, en betoonde, dat hy ze altemaal

gelooide. Hy betuigde voornaamelyk, dat hyeen gruwel had van

het gevoelen eeniger Wederdoopers , welke zeggen dorften, dat de

heilige

Hun Uatfte

•edenen.
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heilige Maagd even als een Sajfraanzak was •> willende door deze on- ff Je.

behoorly ke vergelyking te kennen geeven , dat Jefus Cbriftus van de

zelfflandigheid zyncr Moeder niet met al genomen had. Hy ver-

klaarde zyn gevoelen wegens de goede werken, zeggen de dat ze, na

zyn meening , volkomentlyk noodzaakelyk waren ; dat niemand

zonder dezelven in het Koningryk der Hemelenjzou ingaan ; dat

Godonsgeboodenheeft'er te doen, opdat zehetblyk teken van onze

belydenis zyn: maar voor het overige, dat, gelykze nooit zuiver

en volmaakt waren, zy tot onze Rechtvaardigmaakingniet en hiel-

pen, noch iets van God verdienden, zynde d'eenige verdienfte van

JefusChriftusdood, enlyden, d'oorzaak van onze zaligheid. Ver-

volgens betuigde hy , dat hy een groote eerbiedigheid voor de Maagd,
en voor de Heiligen had; mnar dathy geenig bevel in de Schriftuur

zag van hen aan te roepen , noch ecnig voorbeeld 't geen 'er het ge-

bruik af bekrachtigde: dat men daar en boven niet met zekerheid

wift , of de gelukzaligen voorde geloovigen hier beneden baden : dar,

zo zy het deeden, hy binnen een halfuur dezelve dienft aan zyn

broeders hoopte te doen. Hebbende deze redenen geëindigd , vraag-

de hyden Scheriff, ofmen artykelenhad om de welken zy veroor-

deeld waren; en de Scheriff neen geantwoord hebbende, vraagde

hy aan het volk, ofiemand d'oorzaak van hun veroordeeling wift,

en of iemand ook kon klaagen, datzy hemeen valicheleere geleerd

hadden. Niemand op deze vraagen hebbende geantwoord, voegde

hy'erby: dathy, volgens het vonnis des Parlements, zoaanftondts

verbrand ging worden , en dat zyn ftraf genoeg was om hem te lee-

ren, waaraan men hem fchuldig had geloofd : dathy God bad, den
• auteurs en den werktuigen van deze veroordeeling zulks te vergeeven,

en onder anderen Gardiner,zo deze BhTchop 'er deel aan had gehad.En
gelykmenhad uitgeftrooid , dat hyden oproer en de wederfpannig-

heid predikte, betoonde hy hét tegendeel , biddende zeer crnftelyk

voor den Koning , en voorden Prins; verklaarende wydersaanhet
volk, dat het Evangelie de verbintenis oplei van /ichonderdaaniglyk

aan de wil der Vorften t'onderwerpen > nietalleenlyk door een be-

weegreden van vrees , maar ook door een beweeging van gewifle; en

voegende 'erby, dat, indien een Vorftzaaken kwam te verordenen,

ftrydende tegensdeWet Godts , 'en dat men hem wederftaan kon

,

men het niet moefr doen.

• Hv verzocht eindelijk aan de Scheriff , den Koninq bekend te maa-
ken , dathy hem bad om vyfdingen. QjlS z Voor
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-. Voor eerft: , een gedeelte van d'inkomft der vernietigde Abdyen ,

ofwel de geheele inkomft, aan te wenden tot de vertroofting zijner

Onderzaaten , die behoeftig waren . Hy voegde 'er by : dat hy deze

vernietiginggeenfins doemde ; 't geen de Scherifï in 't eerft gemeend
had, val lende hem zelfs daarom in de redenen: dat hy in tegendeel

zeer verheugd was, dat door zijn en zyner medgezeilen prediking,

hoe gering zy ook anders waren, verfcheidene bygeloovige gewoon-

ten afgeichaft waren geworden; de fouveraine macht inhaareerfte

uitftrekking herfteld j en de gehoorzaamheid der Onderzaaten weer

tot haar natuurlyke oorfpronk gebracht: dat deze zaaken aldus zijn-

de, hy den Koning bad, in de behoefti^heden van zyn volk te voor-

zien.

Tentwede, niet meer te dulden, dat de heilige band des huwe-
lyks verfmaad wierd; dat men zich lichtelijk, en om geringe voor-

wendingen, van zyn Vrouw afzonderdei dat de geenen, die niet

getrouwd en waren , in d'ontucht leefden.

Ten darde, deSweerderstedoenftraffen.

Ten vierde, het groot werk van de herftelling der waare Religie

tot zyn volmaaktheid te brengen. Hy bad hem , hier over te be-

trachten , dat , hoewel hy 't alreedts zeer ver had voortgezet , hy
echter noch veele dingen te doen had; en dat hyzich inzonderheid

wachten moeft van vafiche Leeraars.

Wathetvyfde belangt, dathadhy vergeeten. Eindelykbadhy

de geenen van de vergadering, welken hy beleedigd mocht hebben,

hem zulks te willen vergeeven 5 en hier op bereidde hy zich ter

dood.

Hieronymus fprak na hem , en zei : dat hy alles geloofde 't geen

in de Schriftuur begreepen was ; en hy verklaarde zyn gevoelen over

ieder artykel. Vervolgens bad hy omdevoorfpoed van de Koning,

en van de Prins. Hy eindigde met een ziel treffende nodiging tot de

liefde, en tot de broederlyke liefde 5 vermaanende het volk, zich

tot voorbeeld voor te (lellen d'onuitfpreekely ke liefde van Jefus Chri-

ftus , in wien alleen d'oorfpronk der zaligheid was. Gerard volgde

hun exempel, verklaarde zyn geloof, en betuigde, dat, zo ver als

hem heugen mocht , hy nooit iets gedaan, noch gezegt had, alsom,

de geloovigen op te wekken tot God te dienen , en den Koning te ge-

hoorzaamen.

Hebbende wy der$ aan het volk hun gebeden , en aan God de gena-

de
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de van de ftartdvaitigheid verzocht , omhelsden en kuilen zy mal- 1540.

kander; waarnadeScherprechterzyn plicht deed.

Hun dood gafmoed aan hun party, meer als zydie verfchrikte;

verfterkende d'ongemeene ftandvaftigheid, welke men in hen be-
merkt had,, alle hun difcipeleninhetvoorneemen van telyden, om
een goed gewiffe te behoudea , en de glorie van hun Zaligmaaker, die

zyn kinderen in 't midden der fchrikkelykfte beproevingen onder-
fleunde, voort te zetten. Maar daar was een groot onderfcheid tuf-

fchen deze drie verdedigers der waarheid , en de verdedigers des Pau-
felykengezags, die met hen gerecht wierden. Abel, Fetherfton ,

cnPowel, gingen alle drie ter dood, verfmaadende de medgezellen

vanhunftraf, of 'er afoordeelende op een manier vol van woede, en

die met de liefde gantlch geen overeenkomft had. d'Auteurs van hun
party fchrijven ook , dat het gezelfchap van Barnes en de twe anderen

hen bitterder viel als de dood zelve. Dezen in tegendeel betoonden

genoegfaara, datdedrift hen geenfins verblindde: Zy vergaven hun
vyanden , en inzonderheid Gardiner , dien men algemeenlijk als

d'oorzaak van hun dood aanmerkte. Deze BnTchop trachtte
J

er zich

ook van afte waflehen , door een verdedigfehrift 't geen hy hier over

uitgaf , doch zonder gevolg.

Thans gaf Bonner blyken van zijn kwaaden aart. Zijn zucht tot wreedheid

de geeftelijke waardigheden had hem zeer believende doen zyn om- vanPenner»

trent Krom wel , en Kranmer; welke , bedroogen door zyn ver-

mommingen, zich op hem vertrouwden. Ziende hem ftandhaftig en

wakker, beeidden zy zich in , dat hy de voortgangen der Reforma-
tie voort zou zetten. Ten dezen einden hadden zy hem ten Hove
ingevoerd : maar des anderendaags van des Vicegerents ongenade

deed hy zyn ondankbaarheid uitbarften, gelijk ook de lichtheid met
de welke hy van gendgdheden en party veranderde ; wantGrafton

hem betuigende, hoezeer het ongeval van Kromwei hem ter herte

ging, die dezen Drukker waarlyk beminde, ter oorzaak dat hy de geen

was die den Engelfchen Bybel in 't licht gegeeven had, zei Bonner

tot hem, dat het jammer was dat men'er zich niet eer afhad ontfla-

gen. d'Ander bemerkte terftond de verandering des Biflchops, en

ging heen. Eenige dagen daarna wierd hy voor den Raad gedag-

vaard, over vaerzentot lof van Kromwei, welken men hem ver-

dacht gedrukt te hebben. Bonner , om hem te misdaadiger te maa-

ken, berichtte deRaadtsheeren van de praat, diehy ter zaake van

Qjjq 3 Krom-
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: o. Kromwei met hem had gevoerd. Maar de Kancelier Audlei, die

een vriend van Grafton was , reddedc hem uit de zaak.

De Stad Londen had wel haaft reden om d'uitwerkingen van Bon-

ners wreedheid te vreezen 5 en verfcheidene perfoonen , op het aan -

ftooken van dezen BhTchop , in het gerecht vervolgd zijnde, ftond

hun leven in een groot gevaat* , indien de Koning niet bcilooten had,

op het eind zijner dagen niet al te wreed te zijn. Alle dezegevanv

genen wierden ook door een order van de Starrekamer weer op vrrr

voeten gefield.

Maar Bonner gaf in deze ontmoeting een voorbeeld van wreed-

heid, 't geen zijn geheele leven fwart zou maaken , indien byzon-

. derevlekfcen, na't geen hyfedert die tijd deed, daarop verfchijner.

konden. Rijkaard Mekins , een jongeling ten hoogften van vijftien

jaaren, en zeer onweetende , hadgeiproken tegens de ligchaame-

lijke tegenwoordigheid van Jefus Chriftus in het Sakrament, en tot

iof van Barnes. Men vervolgt hem in 't gerecht: daar worden twe

getuigen tegens hem gehoord : de dag word gefteld tot het uitwijzen

van zijn zaak : men erkent hem onfchuldig. Maar Bonner word

verwoedelijk gram , enfcheld de Rechters voor meineedigen. Zy
verdedigen zich , met tebetoonen , dat de getuigen malkander te-

genfpraken; getuigende d'een, dat Mekins het Sakrament een bloo-

te ceremonie genoemd had j en belchuldigende d'ander hem van

beweerd te hebben, dat het maar een betekenis was. Bonnerftond

daarop, dat Mekins ten minften gezegt had , dat Barnes in een iraat

van heiligheid wasgeftorven. De Rechters antwoordden hem, dat

zy niet en vonden, dat deze woorden door de wet ftrafbaar waren.

Maar wordende hoe langer hoe verwoeder , en tygendc aan'tfwee-

ten , verplichtte hy hen op nieuws te raadpleegen- Deze twede
maal deed de vrees , dat ze vonnis tegens den jongeling velden. Al-

dus veroordeelde men hem ten vuure. Toen hy nu gerecht ftond te

worden , prentte men hem in • van Bonner wel te ipreeken j veel

kwaadts vandeKetters tezeggen, en inzonderheid van Barnes ; en
te verklaaren , dat hy de geen was die hem met Kettery befmethad.
Op deze wijs deed men hem al liegende fterven : want Barnes was
een yverig Lutheraan, gelijk hyin de zaak van Lambert betoonde ;

en derhalven had hy Mekins niet geleerd , dat het Sakrament een
bloote ceremonie , of een bloote betekenis was, Drie anderen, waar
onder eenPriefter, omringen te Salisbury, door deftrengheid van

de



In ENGELAND. UI. Boek. 495
de zelve wet , de zelve ftraf. Twe anderen wierden te Linkoln op een

zelve dag verbrand. Dit 's al het bloed , 't welk toenmaals vergoo-
l54 °*

ten wierd , ter uitvoering van d'Ordonnantie der zes Artijkelen
;

im mers voor zo veel ik heb konnen te weeten komen. Wyders vonden
zich zeer veel lieden in de belemmering, enbleeven , om deze zelve

reden , lange tijd in de gevangenis.

Ontrent het eind desjaars 1540. begon de Koning de ftichting zy- , . . . m
ner nieuwe Bisdommen. In de maand December veranderde hy raaeenige

d'Abdy van Weftmunfter in een Biffchoplyke Stoel , daar hy ook JommeS**
een Deken , en twaalf Kanonniken ftelde, met verfcheidene Officie-

ren, tot de dienft van de Hoofd kerk, enhetKoor. In 't volgende De» 4. Au-
jaar veranderde hy op de zelve wys 't Kloofter van Werbourg , in de g»/?/. 1H t

.

Stad Chefter, ineen Bisdom, ineen Dekenfchap, en in zes Pre-

benden. Vervolgens deed hy 't zelfde met d'Abdy van S. Pieter InSeptcmb.

van Glocefter, daar hy een Bifdom , een Dekenfchap, enzesKa- 1 ^-
nonizyen ftichte. En om hier zyn (lichtingen altemaal tegelyk te

vernaaien, d'Abdyenvan Ofneyin de Stad Oxtord, envanS.Au-
guftyn inBriftol, wierden tot Bisdommen opgerecht. De Rollen,

of de Gemeene Boeken, behelzen verfcheidene giften
,
gedaan aan

de BiiTchoppen, aan de Dekens , en aan de Kanonniken van deze

nieuwe ftfchtingen. Maar op dat het oogmerk dezer zelve dichtin-

gen te lichter verftaan mag worden , uit hun brieven van oprech-

ting, hebben wy in onze Verzameling gefteld d'opene brieven des

Bisdoms van Weftmunfter , 't geen ten anderen minder bekend is als ziet onze

d'anderen, zynde al over lange tyd vernietigd geweeft. Alled'an- Verzame-

deren wareneven eens. Ziet hier dan het Extra&van die. („) De hng?

„Koning, aangedreeven door eengodlyke genade, en neemende

, 5 ter herte dat de waare Religie, en de waare dienft Godts, ver van \

3 ) hoe langer hoe meer teverargeren, in hun eerfte zuiverheid her-

,,fteld worden , en ontbonden mogen zyn van die bcklaagelyke mis-

„ bruiken, welken d'inftelling der Monniken , en hun fchandelyk

,, leven daar in gebracht hebben , wend zo veel vly ts aan , ais 't hem
j, mogelykis, dat het woord Godts zuiverlyk gepredikt, deSakra-

; , menten volgens hun inftelling bediend , de Kerktucht wel onder-

„ houden, de jeugd wel onderweezen, d'oude lieden bygeftaan , en

„verfcheidene aalmoeffen aan het gemeen gedaan mogen worden.

,>'tls dan ten dezen inzichte, dat hy tegenwoordig fticht> en op-

» recht, enz. Als een diergelyke open brief gegeeven was, ftuurde

de
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de Koning des anderendaags een order aan den AardtsbifT< hop , om
den perfoon, waar van men hem den naam bekent maakte , tewyen

en te beveiligen. Vervolgens wierden de Prioorlchappen der meeite

Hoofdkerken, als van die van Kantelberg > van Winchtffer , van

Durham , van Worcefier., van Kariifle , van Rochefter , en van

Ely, in Dekenfchappen, en Kanonnikfchappen verandeid, en tot

eenige andere geeftelyke gebruiken verordend; behalven noch dat

men gemeenlykop ieder plaats eenjaarli/kfche uitdeeling aan d'ar-

men ftelde.

Maarzode Koning hier in minder deed als hy voorgenomen had,

voornecmen d'Aardtsbiflehop van Kantelberg zag ter zelve ryd het ontwerp,
luktmec.

't geen hv had geformeerd, verydelen. Hy mei mie in ieder Ka.he-

drale Kerk een hoofd lom te maaken . om Prohff >>s in de Godtsge-

leerdheid, in 'cGrieklch, en in 't Hebreeuwich t'onderhouden ;

mitsgaderseen grootgetal van jongelingen , welken men 2011 01 tita-

nen in de kennis der waare Religie, in dedientr. Godts, in de ftuuie,

en in de gewoonlijke godsdicnltpiecgingen. De Biffchop zou hen

vervolgens door zyn geheele Bisdom hebben konnen verdeden. En
alduslvad menin ieder Bisdom een planthofvan Geefiel) ken gehad,

welken men na de maat van hun veruienftcn zou bevoorderd hebben.

Kranmer vond groote ongeregeldheden onder de Kanonniken: en

eenzyner brieven, daarik het origineel afgezien heb, betuigt ge-

noegfaam, dat het hem uitfteekend leed was, dat derykdommen in

een diergelyke goot liepen. Maar zijn gezag was toen zo groot niet,

ofd'andere party itiet alle zyn ontwerpen om ver. "Wijders oordeel-

den de verftandige lieden lichtely k , dat een voorzichtige vermenging

van Kanonniken, en van jonge Geeftelyken , opgetrokken dicht by

de Hoofdkerken, onder d'oogen vin ieder Biflchop, en onder het

beleid des Kapittels, eender grpotfte zegeningen geweeftzou heb-

ben, welken men voor de Kerk van Engeland had konnen wenlchen.

Want gelijk'er toen niet plaatfen genoeg varen, daar men zich be-

vlytigde om den geeft en de zeden der geener, die zich tot dedienft

der Kerk begaven , te vormen , heeft zy zedert die tijd maar al te wel

gevoeld, hoe doodelijk zodanig een gebrek is. Kranmer had dan

het hulpmiddel tot dit kwaad gevonden : maar d'aanhangers der ou-

de RJigie oordeelden lichtelijk , dat het gevolg van dit voorneemen
de Reformatie voort zou zetten. Zy fteiden'er zich derhaiven te-

gen , en wendden des Konings gunden na een andere kant.

Deze
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Deze nieuwe {lichtingen gaven echter gewicht aan Hendriks be- if 40.

leid, en verlichtten de vernietiging der Kapellen, en der Zangers.

Maar de Roomfch-Katholijken der andere landen fpaardcn den Ko-
ning zo weinig over deze daad, als over zijn andere handelingen.

Zy zeiden , dat het een geringe uitkeering was van een klein gedeelte

der rijkdommen , welken hy deKerk ontilolen had , waar van hy ter

zelve tijd het geeflelijk gebied kwetfte , met Bifdommen tontlee-

den , en aan d'eenen te geeven 't geen den anderen toebehoorde.

Hier op antwoordde men , dat dese Vorft wel andere fommen aan

de glorie der Religie opgeofferd zou hebben , zo de cabalen en kuipe-

ryen der Roomfche party hem niet verplicht hadden groote onkollen

te doen, om zijn kuften , en zijn land te verflerken; aan verfcheide-

ne vreemde Staaten geld te ftuuren , om den oorlog buiten zijn Ko-
ningrijk te houden ; en zich te verzekeren van zijn Onderzaatenzel-

ven , met hen de landeryen der vernietigde Kiooflers tot een zeer

laageprijs tegeeven. Wat belangt d'ontleding der Bifdommen, men
betoonde door het Roomfch recht : dat de verdeeling der geeftelijke

jurifdi&ien , der Patriarchfchappen , der Primaatfcbappen , der

Aardtsbiffchoplijke Stoelen , en der Bifdommen , den Keizers toe-

behoord had , en dat d'oude Concilien dit beleid hadden goedge-

keurd: dat Engeland daar een groot voorbeeld af befchafte, dewijl

het Bifdom van Linkoln al te groot gevonden zijnde, een Koning

het verdeeld, en 'er twe Stoelen af gemaakt had , d'oude Stoel, en

die van Ely ; en dat alles op zijneigen gezag, hoewel met de goed-

keuring van zijn Geeflelijkheid , en van zijn Adel. („) 't Is waar,

„ voegde men 'er by , de Paus Niklaas bemoeide zich gedienfliglijk mee

„ deze zaak , toen ze gedaan was , en fluurde 'er de beveiliging af.

,,Maar 't is een der liften van de Room fche Stoel, welke zeer dikwils

„ beveiligingen van zaaken duurt , die men zonder haar deelachtig-

„ maaking gedaan heeft : en gelijk in 't eerfl de Vorflen , die niet en

„ dachten alsom hun daaden te bekrachtigen , de goedkeuringen van

„ het Roomfche Hof gaarne aannamen , hebben 'er de Paufên na-

„ derhand een recht af gemaakt. Zy hebben geptetendeerd , dat de

„ Vorflen , die deze beveiligingen hadden ontfangen , een fbort van

„ hulde aan de Roomfche Stoel gedaan hadden : en deze zaak is met

},
zodanig een liftigheid beleid geworden, dat de Vorflen deze pre-

„tentien eenigermaate goedgekeurd hebben , eer zy eens dachten

„om de ftrik die men hen fpande. Vervolgens het gezag van het gee-

R r r {lelijk
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154.0. „ftelijk recht in grooter achting gmafet zijnde, als dat der andere

}> wetten , (leldemen 'er zetregelen in, die de pretentien van het

„ Roomfche Hef noch hooger veerden , en de (lilfwijgende bewilli -

„ging, of d'onvoorzichrige dsaden vafi vericheidene Vorften , tot

,, grond hadden.

De zaak der nieuwe (lichtingen geregeld zynde, beyverde men
zich om eenige order te (lellen op de materien der Religie. Thans

gaven de BnTchoppen hun Boek in 'dicht, om de regel des Geloof»

te zijn ; en al wie zich van hun leereafwyderde, wierd voor een Ket-

ter gehouden, na wat zyde hy ook helde. Maar vermoedelijk' gaf

deKoning een heimelijke laft, om re beletten , dat mende Wet der

zes Artykelen uitvoerde , immers aan den hals.

staat van het Gelijk de leere, en de ceremoniën, toen tot een lighaam gebracht

tijd. waren, zyn wy eindelijk gekomen tot het (lot der Reformatie , die

onder de Regeering van Hendrik de VUL gedaan wierd. Zo men
naderhand noch iets over dit onderwerp deed,'t was- maar by poozen,en

opeen manier die nu d'eene, en dan d'andere party gunftigwas. Want
jedert de dood van Kromwei , had de Koning die (land vuiligheid niet

meer in zy ndaaden, welke men eertijdts in hem gezien had. Krom-
vvel had een vermogen op zyn geeft, 't geen niemand ooi: had gehad ,.

't en ware Volley. Alle beiden kenden zy de kond van hem te regee-

ren, hoe trots en ongemakkelylt hy ook wezen mocht: doch geert

Minifter had hen daar in gevolgd. Wat den Hertog van Norfolk be-

langt, hy was ryk, en dapper; hy wift Hendrik zeer wel na de

mond te praaten , en zich zeer minzaam aan te (lellen , zonder ech-

ter een uirfteekend vernuft te hebben: de Koning vreefde, ofbemin

-

dehemook, meeralsbyhem achtte Gardiner, een man van een

flaafachtige en verachtelyke geeft , wierd wel waarlijk gebruikt ,. maar

alleenlijk als een werktuig, daar men gantlchgcenftaatafen maak-

te", als nade maat van hetgebruik daar men het toe bezigde. d'Aarts-

biiïchóp van Kantelberg was altyd aanzienlijk wegens zyn vroom-

heid, en oprechtheid; maar deze groote Prelaat was noch een goed

Hoveling, noch een goed Staatkundige: de Koning achtte hem ook

meer ter oorzaak van zyn deugd, als om zyn bekwaamheid tot de zaa-

ken. Ziet daar dan Hendrik op zyn eigene riemen drijven; enge-

lyk hy zo raoeijelijk als trots was, zag men hem in de laatftejaaren

van zyn leven meer mifllagen begaan, als hy in al het overige van zyn.

Regering gedaan had. Vrankrijk maakte zich van hem los : Schot-

land
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land deed hem den oorlog aan , en zou hem geweldig belemmerd heb- .154©»

ben, indien Jakob de V. niet zeer tydelijk voor Engeland geftorvcn

was , laatende maareen Piïnces na van ettelyke dagen oud. Einde-

lijk, hoewel hy met den Kei/er in vrede was, hun verbond was zo

heel vaft niet. Dit zijn alle de zaaken, daar wy in het overige van

dit Boek af te fpreeken hebben : maar het verhaal kanjer niet aehter-

olgens afgefchieden , dewijl de ftofons ontbreekt. Wy zullen 'er

derhalven zonder gevolg, en genoegfaam ter loops, af fpreeken.

In de maand May des jaars 154.2. voleindigde men een nieuwe druk d'Engelfchè

van d'Engelfchè Bybel; en terifond wierd'er een Ordonnantie afgé- JSkSn
116

kondigd, beveelende aan ieder Parochie , een dezer Bybels voor de Ziet onze

VoJgende Allerheiligen te koopen , op de boete van twintig guldens Verzame-

ter maand , te rekenen van diedag af. DeKoning zei in deze Ordon- ^'wS-^"-8t-

nantie : dat hy aan zijn Ondêrzaaten 't gebruik der Schriftuur ver-

gunde, op dat zy , de zelve leezénde , daar uit konden erkennen,

demacht, degoedheid, en de wijsheid Godts , en'eruitleeren hun

Vorft gehoorzaam te zijn, zijn wetten niet t'overtreden , enaltefa-

men op een liefddaadige en Chriftelijke wijs te leeven : dat hy ech-

ter niet en verftond , dat het Volk zich de vryheid zou aanmatigen

van de Schrifruuruit te leggen, en 'er redeneringen uit te trekken,

«fdenDieniï teitooren, met de Bijbel geduurende de Mis te leezen:

dat in" tegendeel een iegelijk Zich tot deze leezing bevlytigen moeit

in een geeft van nederigheid , van zachtmoedigheid , en van eerbie-

digheid, ten einde zich zelve t'onderwijzen, d'anderen telVichren,

en zijn zeden en leven re hervormen. Maar vermits de Boekverkoo-

pers deze Bijbels al te duur zouden hebben konnen verkoopen, ftel-

de men 'er een redelijke prijs op. Bonner Zelve , ziende dat de Ko-
ning deze zaak t'eenemaal meende, lei zes dezer Bijbels op verfchei-

dene plaatien van S.Paulus Kerk, opdatdegeenen , die leezen kon-

den , tot alle uuren 't gebruik 'er af konden hebben. En aan ieder

der pylaaren, daar hy ze-mèt yzere ketenen aanvuftdeed maaken, z'f/ww

zag men een gefchrift, om degeloovigen tevermaanen, zich t'ont- i> xJJo'

binden van alle ydele glorie, huigchelaary, enverdurvenegeneigd-

heden , en deHeilige Schriftuur re leezen met voorzichtigheid, met

een rechte meening, met yver, met eerbiedigheid, en met zedig-

heid; zonder zich te doen volgen van een drang van volk; zonder

Zich tebemoeyen met aan anderen uit te leggen 't geen zy voor zich

eelven lazen; ïonder, geduurende deDieoft , overluid en met ge-
Rrr 1 rucht
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,-^ rucht te kezen ; en zonder te difputeeren over de zin der plaatfên

't Volk vervoegde zich dan gemeenlijk by deze pylaarenj en als ie-

mand beichcideotlijk kon leezen , en een heldere ftem had, was hy 'er

van een gedrang van perioonen verzeld.

Zelfs waren
p
er veele, die hun kinderen ter fchool Huurden, op

datzy, onder 't beleid hnnner Meefters, inde Kerk gaan, en hen
Godts woord mochten hooren leezen. Wyders w-as Bonners ver-

maaning nier altijd genoeg, omdifpuiten over zekere piaatfen voor

te komen. En in der daad, wie zou deze woorden hebben konnen

.; leezen, Drinkt'er allen uit > en de redenen van den ApofteLPaulus

tegens den Dienft , gedaan in een onbekende taal , zonder terftond te

denken , dat men het volk de Kelk benomen had , tegens het uit-

drukkelijk bevel des Zaligmaakers , en dat men den geloovigen een

manier van dienft oplei $ daar d'ongeleerde lieden geen Amen op
konden antwoorden , dewijl ze niet een woord van de Colle<5ten,noch

van de Lofzangen , verftaan konden ?

De vyanden van de vryheid , welke een iegelijk ten dezen opzich-

te nam , gingen 'er terftond aan de Koning over klaagen, en ver-

toonden hem , dat het algemeen gebruik -der Schriftuur veele mis-

bruiken deed ontftaan. Buiten twijfel was het met zijn goedkeu-

ring, dat Bonner aan ieder pylaar een ander gefchrift., ofwaarfchou°

wing, deed hegten, waarin,, nagewraakt te hebben de manier op
de welke het volk de Heilige Schriftuur las , hy verklaarde, dat hy

hen van alle de Bijbels zou berooven , indien hy zag^ dat men voort-

voer met 'er een zo doemelijk misbruik af te maaken.
. Deze klachten

wierden alstoen van geen ftrengheid gevolgd 5 maar zy deedenden

aanhangers der oude Religie eindelijk verkrijgen , 't geen zy begeer-

den.

Terwijl de Zaakenaldus ftonden , hadde Koning d'Abdyen van

Burton op deTrent , en van Thornton in de Provincie van Linkoln

,

in Collegiale Kerken veranderd , m^t een Deken en vier ïyanonniken

in ieder.

Reglement d'Aardtsbiffchop van Kantelberg befloot in die tyd , een groot

KderGee- misbruik te hervormen. De tafelen der Biffchoppen waren al te ko-
Sciijkcn.j ftclyk. Onderde fchijnbaare naam van gaftvryheid, rechtten zyge-

ftadig gafteryen aan. Op deze wijs wierden hun inkomften, die tot

heilige gebruiken hadden behooren aangewend te worden, in heer:

lijke maaltijden verkwift ; en hun onnutte koften beletteden hen ,~
liefd-
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liefdilaaclig te zijn. Om in deze wanorde te voorzien, maakte '54 »

Kranmer een Reglement, volgens het welk een Aardtsbifkhop
niet meer mocht hebben , als zes fchotelen met vleefch, en vier

met nagerecht ; een Biffchop, vijffchotelen met vleefch , en drie

met nagerecht; een Deken, en een Aardtsdiaken, vier fchotelen
met vleefch, en twe met nagerecht ;. en d'andere Geeftelijken

,

maar twe fchotelen. Maard'Autcur, aan wien wy dekennis van
dit Reglement verfchuldigd zijn, klaagt, dat men geen zorg en
droeg om het te doen uitvoeren. Hy voegt 'er ook by , datveele

perfoonen willende dat de Prelaaten een goede tafel houden, en
niet denkende dathuninkomft veel minder is als voorheen, deze
al te believende Prelaaten zich door hun verkvvifli«gen buiten ftaat

gefteld hebben vande gaftvryheid t'oeffenen, niet jegens de rij-

ken, gelijk men gemeenlijk doet; maar jegens, d'armen, gelijk

Jefus Chriftus beveelt : behalven dat deze köftelijkheid van tafelen

andere kwaade gevolgen heeft.

Alledegemeenezaaken leeden eenige afbreeking, omtrenthet
eind des jaars 1 541. door d'ongenade der Koningin , voorgeval- 1541»
lennade reis van Jork. Gelijk Hendrik uit grond van zijn hert

begeerde, den Koning van Schotland, zijn Neef, in te wikkelen
om de macht des Paus te dempen , de Kloofters te yernietigên,

<en hem in alles, 't geen hy gedaan had, na te volgen, ftelde hy StoJSS.'
hem een byeenkomft voor , in de Stad Jork. De Koning had drilden

uitfteekende hoedanigheden , die hem zouden hebben doen ge-
*
c

p

hot

n

1fna
n

houden worden voor een der doorluchtigfle Vorften van dat land , voorgeflagen.

30 zijn al te groote verbintenis aan de geneugten de luifter van g?/ ']g?
ndei

zijn andere volmaaktheden niet verduifterd had. Hy beminde de
weetenichappen; hybefchermde de geleerde lieden; hy was zeer

rechtvaardig, en verkleedde zich bywijlen» «min de Provinciën
te gaan verneemen, hoe 'er het recht door zijn Officiers bediend
wierd. Ten anderen hield hy gantfeh niet van de Monniken . Hy
was ook de geen, die Buchananus aanmoedigde, omeenzoftee-
kend alsgeeftig febimpdicht tegens de Minderbroeders tefchrij-

ven. De Geeftelijken van zijn Koningrijk derhalven vreezende,
dat hy zich door zijn Oom mocht ^laaten bepraaten , trachtten

hem van de Jorkfche reisafkeerig temaaken. Maargeenige zaak
hielp daar meer toe , al s de koelheid, die toenmaals tufïchcn Hen-
&ik enFrancois was; want de Koning vanSchotland was t'cene-

Rrr 3
maal
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1^41. maal in de belangen Van dezen laatftc. Ditdeed, dat hy, in plaats

van zich te Jork te vervoegen , daar men arbeidde aan heerlijke

bereidfelen tot zijn ontfanging, zijn Oom liet verzoeken , ïiern

te willen ontfchuldigen, wegens dat hy de reis niet kon doen. Dit

beleid vertoornde Hendrik , en was oorzaak van een vredebreuk,

die 'er kort daar na op volgde.

Maar eer wy weer tot ons onderwerp keeren , zal het , mijns

oordeels , niet onnut zijn , te verhaalen in wat ftaat toen ter tijd

de Religie in het Koningrijk van Schotland was , en op wat wijze

de Reformatie daar wortel vattede. Deze afwydering kan lich-

telijk verdedigd worden , en zelfs doorgaan voor een noodzaake-

lijk gedeelte van onze Hiftorie , indien men betracht, datdetwe
Koningrijken malkander raakten ; dat ze in 't gevolg zichveree-

nigden , voor eerft ineen zelve geloof, endaar na onder een zel-

venVorft; en einderijk, dat , geduurende de Regering van Hen-
drik , en die van zijn ZoonEduard, de belangen van beide de

Volkeren dikwils tefamen gemengd waren. Ten argften geno-

men , een Schrijver is t'ontkhuldigen , zo eenige liefde voor het

land van zijn geboorte hem vooreen weinig tijdts buiten de weg
doet treden.

Aanvang der 'Gelijk Vrankrijk en Schotland groote gemect ;fchap met mal-

fthappeii ia
Pander hadden , kwam de weetenfehap der Schotten hen voor-

Schotiand. naamelijk van Parijs, 't "Was inditplanthof van geleerde lieden s

dat de Koningen van Schotland van hun Onderzaaten deeden op-

trekken, om hen vervolgens in d'Univerfiteiten van hun Koning-

rijk te ftellen , ten einde zy de lichten, welken zyverkreegen had-

den, daar aan anderen mochten mededeelen. En zekerlijk, fe-

14 12. dert dat "Wardlaw , AardtsbhTchop van S.Andries, een Academie
in zijn Aardtsbifdom opgerecht had , deeden de goede letteren

'er zeer groote voortgangen j en daar wierden wel haaft verfchei-

dene andere Collegiengefticht. Men rechtte 'er ook van gelij-

ken op in Glafgow , en in Aberdine , daar groote mannen in al-

lerhande profeffien uit voortgekomen zijn. Ter zelve tijd dat de

liefde der goede letteren in dit Koningrijk ingevoerd wierd,wierd

'er ook de kennis der waare Religie van cenigen aangenomen. Ter-
ïreginder ftond, dat's te zeggen ten tijde zelfs van Wardlaw , in het

ia sThotUnd- )
aar '4°7* w ^er<^ een Engelfchman , Jan Resby geheeten , van

Kettery bcfchuldigd , enten vuure veroordeeld. Hy was in de

gevoe-
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gevoelens vanWiklef. Men ftelde hem veertig artijkelea tegen, Ziet Spods*

waar van maar twe tot ons gekomen zijn; 'teen, datde Pausgeen ivood , Hi~

Stadhouder van fefus Chrijius was ; en 't ander , dat men een man , fierie der

'ivicis leven araerlitkwas , niet voor Paus erkennen moeft. Vier- Ker*v«»
• •

&
1 1 tï 1 x- t» i Schotland.

en-twmtig jaarendaar na, kwam ecnen PaulusKrau, Bonemei:

van geboorte , en Hufïïet van belijdenis, üit Duitfchland te S. Ziet LeJIey

Andries, en trachtte daar frnaak in zijn gevoelens tedoenkrij- #//?. van
.

gen; 't geen niet zohaaft ontdekt was, of mea doemde hem te» S(kotland>

vuure. Enomaldewereld aan te moedigen tot de Ketters te ver- "' H?2

volgen, vergold men Irógo, die dezen ontdekt en aangebracht

had, mctd'Abdy van Melrofe.

Wyders blijkt het niet , dat de gevoelens , die men in Engeland

Lollardfche noemde, voorliet eind der veertiende eeuw in Schot-

land veele aanhangers gehad hebben : maar toen bemerkte men,
dat ze zich in de wefterlijke gedeelten desKoningrijks, welke na

by aan Engeland gelegen zijnde , den vervolgden Lollarden mo-
gelijk tot een toevluchtplaatsgediend hadden, uitfteekend had-

denverbreid. In deze tijd wierden verfcheidene perfoonen van

aanzien als Ketters vervolgd y en voor den Aardtsbiiïchop van %iet SpotSr,

Glaigow gebracht: maar zy antwoordden hem met een zo groote wod,
ftandvaftigheid, dat hy hen weer heen {tuurde, na hen aanbevo-

len te hebben, zich te hoeden voor de nieuwigheden, en niet af

te wijken van deleereder Kerk.

d'Onweetendheiden ongebondenheid waren toen deheerfchen-

dc hoedanigheden der Geeftelijkheid van Schotland. NDe wereld-

lijke Geeftelijken niet meer denkende als om zorg voor hun tien-

tien te draagen , gaven een zeker ftuk geldts aan eenige Monni-
ken, om de predikatien te doen, en aan arme Priefters, om de

Mis in hun plaats te leezen. d'Abten hadden zich meefters ge-

maakt vandefchoonfte huizen, en van het befte gedeelte van de

rijkdommen des" landts 5 hebbende de bvgeloovige verkwifting

der volkeren de helft van allede goederen de-s Koningrijks inde

bezitting der Kerk doen overgaan. Vand'andeie kant, de Bif-

fchoppen zich meer beyverendetotde wereldlijke zaaken, als tot

het beleid hunner kudden , wilden z.y , 't koftte wat het wilde, zelfs.

door geweldige en wreede middelen , behouden 't geen hun voor-

zaaten door lift en bedrog gekreegen hadden. Eindelijk, een

Schotfch Biflchop , die de Hiftorie van zijn Land gefchreeven

heeft ^
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Mirtelaat-

fciwp van
Pat rik Ha-
milton.

heeft, bekent, dat men zich weinig bekommerde met het volk in

de gronden der Religie t'onderwijzen ; dat men den kinderen de Ca -

techifmus niet deed lecren j dat men hen in d'onweetendheid liet ; en

dat het argerlijk leven van een gierige en ongebondene Geeftelijkheid

de volkeren bereid had om zich te verklaaren voor de geenen , die de

Reformatie zouden willen predikerr.

d'Eerfte, dien men geduurende de vijftiende eeuw om het geloof

deed iterven , was Patrik Hamilton , Neef des Graafs van A rran van

zijns Vaders, en des Hertogs van Albanien van zijns Moeders we-

ge , en die aldus van beide de zijde een zeer nabeftaande bloedver-

want des Konings was. Men gaf hem in zijn jeugd d'Abdy van

Ferne ; maar gelijk hy tot grooter waardigheden gelchikt was , wilde

men, dat hyde vreemde landen ging bezichtigen. De vriendlchap

,

welke hy in Duitfchland maakte met Luther , met Melanthon , en

met andere Leeraars van de zelve party , bezorgde hem de kennis der

punten , over de welken zy met de Roomfche Kerk verfcheelden.

Vindende zich aldus verlicht inde zaaken der Religie, hernam hy
de weg van Schotland , om deze lichten aan zijnlandtsgenooten me-
de te deelen ; en zonder zich lang op te houden met t'overweegen

,

dat hy zijn Abdy ging verliezen , en zich in groote gevaaren ftellen 9

hekelde hy opentlijk
?
t kwaad leven der Geeftelijken , en ontdekte vry-

moedig ded waalingen vandie eeuw. Gelijk hy zeer verftandig, en
• verlicht v/as , en dat zijn verkeering al de wereld bekoorde , door de

zoetheid die men daar in zag uitblinken , had hy wel haaft eendrang

van difcipclen en verwonderaars. Maar de Geeftelijken, raazende

over zijn voortgangen , verzochten hem , in de ftad S. Andries te ko-

men, onder voorwending van met hem te willen fpreeken over de

materien, welken hy veroordeelde. In der daad, men ftelde hem
terftond tegen een Prioor der Dominikaanen , Kampbel gehceren , die

voor een geleerd man gehouden wierd. In verfcheidene gefprekken ,

welken zy te famen hadden, viel de-Prioorbyna altijd op zijnzyde,

en bekende , dat een Reformatie om veele inzichten noodzaakeÜjk

was : maar dit was maar een ftrik, die men voor Hamilton fpande,

welke op een diergelijke trouwloosheid niet verdacht zijnde, in de

nacht by de kop gevat, en in des AardtsbifTchops kafteel gebracht

wierd. Hier wierd hy ondervraagd over verfcheidene artijkelen , als

d'Erfzonde,de VryeWil,deRechtvaardigmaaking
}
de Goede Werken,

d'Abfolutie , d'Oorbiecht , het Vagevuur , en de toepallingen van de

naam
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naam en de merktekenen des Antichrifts op den Paus. Daar waren

verfcheidene van deze punten, welken Hamilton opentlijk aannam.

Wat denderen belangt , byzei, dat ze duifter waren: dathyzeon-
dertufïchen niet veroordeelen zou , zo hy er geen andere redenen

af had , als de geenen die men hem tot daar toe had gegeeven. Zijn

zaak wierd gefteld aan twaalf Godtsgeleerden , van welker getal de

Prioor was. Zy befteedden maar een dag of twe met zijn gevoelens

t'examineren , entedoemen. Aldus' wierd hem zijn vonnis geveld

door den AardtsbifTchop Beton , die tot byzitters had den Aardtsbif-

fchop van Glasgow, en de Bifïchoppen van Dunkeld, en van Bri-

chenen Dunblan* met vijf Abten, en andere Geeflelij ken van een

laager order. Men ging noch al verder ; want alle de Leden der

Academie, jongen en ouden, waren gehouden dit vonnis t'onder-

tekenen , door het welk Hamilton als een hardnekkige Ketter ver-

oordeeld, en aan de wereldlijke arm overgeleverd wierd.

Maar die der Geeftelijkheid vreezende, dat de Koning hem 't le-

ven mocht fchenken ; 't zy om een bloed , 't geen hem zo waard moeft

wezen , niet te vergieten ; 't zy om de krachtige voorbiddingen zij-

ner vrienden te beantwoorden, beflooten zy , zich 'er metten eer-

ften af t'omflaan ,
geduurende het afwezen van dszen Vorft, die in

bedevaart na Ros gegaan was.

Hamilton wierd dan des namiddags van de zelve dag ter ftrafplaats

gebracht, voor het Collegie des Heiligen Zaligmaakers. Hierzijn

klederen uittrekkende ,
gaf hy ze aan zijn Dienaar, en zei hem :

(„) Dathyhem niets andershad na te laaten , als het voorbeeld van

„zijn dood: dathy hembadjdegeheugenisdaaraftebewaaren,- ver-

„ mits, hoewel ze in het gevoelen der menfehen bitter en pijnlijk

„was, zy echter een weg was die tot d'eeuwigheid leidde; en dat

„ de geenen , welke JefusChriftus in een diergelijke gelegentbeid ,

„als de zijne, verzaakten, in het Koningrijk der Hemelen niet zou-

„ den ingaan. Zo haaft als hy deze korte vermaaning geëindigd

had , maakte men hem vaft aan de paal ; en men ftapelde een groote

menigte van hout rondom hem : maar zonder hier door verlchrikt te

zijn , hield hy geftadig d'oogen ten Hemel geheft , beveelende zijn

ziel aan God. 't Buskruid, daar men een loop afgemaakt had, om
de brand indehouthooptefteeken, verfchrim pelde Hamilton maar

de hand en de wang. Dit toeval vertraagde d'uitvoering, ter oor-

zaak dat men genoodzaakt was ander kruid uit het Kafteel te gaan

Sss haaien-
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haaien. Ondertufïchen toonden verfcheidenë Monniken zich zeer

yverig in Hamilton te vermaanen , om zich te bekeeren , toevlucht

te neemen tot de byftand der Heilige Maagd, en het Salve te zingen.

Kampbel, daar hier voor afgefproken is , degedienftigfte van allen

zijnde , bad d'Abt hem verlcheidene maaien , dat hy hem in ruft wil-

de laaten ; maar ziende eindelijk , dat hy niet afliet van hem laftig te

vallen, fnaauwdehy hem toe: („) Gy booswicht , gy weet wel, dat

,, ik geen Ketter en ben , en dat ik tegenwoordig om de waarheid

„ moet lijden : gy zelve hebt het my , als wy alleen waren , bekend j

„ en ik daag u voorden Rechterftoel van Jefus Chriftus , om u hier

„af te verantwoorden. Terwijl hy deze verwijting eindigde, ftak

mende brand in den houthoop } en op het zelve oogenblik hoorde

men hem roepen: O Heere , tot hoe lang nullen de duiflernijfcn dit

Koningrtjk. omringen ! Hoe lang zjult gy zoodanig een tyranny onder

de menfehen dulden ! Hy ftierfeindelijk , fpreekende deze woorden

:

Heerefefm, ontfang mijn geeft. Zijn moed en ftandvaftigheid in

het geweldigft der ftraf deeden de meeften zijner aanlchouwersge-

looven , dat hy waarlijk Martelaar geftorven was ; en'tgeen'er de

gedachte af beveiligde , is dat Kampbel weinig tijdts daar na in de

wanhoop verviel » dat zijn wroegingen hem in een raazende ziekte

Hortten, en dathy een jaar daar na ftierf.

*kHeb my wat uitgebreid over d'omftandigheden van deze zaak Si

vermits e zeer wel aangemerkt kan worden als het begin der Refor-

matie in Schotland. Zy deed in het volk oprijzen de nieuwsgierigheid

van de materien des geloofs te doorgronden ; en zodanig een nieuws-

gierigheid is voor de Roomfche Geeftelijkheid altijd doodelijk geweeft.

Deze rechting bekeerde zelfs verfcheidenë perfoonen in d'Acade-

mie, onder anderen Seton , een Dominikaaner Monnik , die ook
seton, des des Konings Biechtvader was. Deze , moetende de Vaften in de

Biechtvader , ftad St. Andries prediken , ftond fterk op de volgende punten :

zet de Refor-
, 4
dat deGodlijke Wetd'cenige regel van onze rechtvaardigheid was:

„dat 'er geen zonde was, dan als men deze Wet Godts overtrad :

„dat geenigmenfeh bekwaam was om voor zijn zonden te voldoen:

„ en dat men 'er de vergiffenis niet af verkrijgen kon , als door het

„ middel van een oprecht berouw, en een waarachtig geloof. Wy*
ders hoorde men hem nooit (preeken , noch van het Vagevuur»
noch van de Bedevaarten , noch van de verdienfteder Goede Wer-
ken, noch van de Gebeden aan de Heiligen | hoewel dit zaaken wa-

ren „
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ren, daar de Monniken in diergelijkegelegentheden 't meeft op Hon-
den. Heb bende S. Andries verlaaten , en verftaande , dat een Mon-
nik van zijn Order daar getracht had zijn gevoelens te wederleggen!

keerde hy weer derwaarts , om te bekrachtigen 't geen hy gezegt

had. In dit Sermoen hekelde hy de BifTchoppen , welke d'onder-

wijzing des volks verwaarloofden , en zei , dat ze zo veeljfomme hon-

den waren. Hierop bracht men hem voorden AardtsbhTchop, daar

hy zich gemakkelijk uit de zaak reddede, met te berde te brengen»

dat hy , na den Apoftel Paulus , gezegt had , dat de BhTchoppen het

volk onderwijzen moeden ; en in de woorden van Jefaias , dat de gee-

nen , die het niet wildendoen , domme honden waren ; maar dat hy
in algemeene termen had gefproken , en zonder eenige toepafling

van deze plaats te maaken. d'Aardtsbiflchop (tond verzet over zijn

antwoord, enbefloot, hem zo lang in ruft te laaten tot dat hy zijns

Meefters gunft verlooren zou hebben. Dit gebeurde wel haaftj

want gelijk de Koning een welluftig leven voerde , en dat Seton hem
daar dik wils en ftoutelijk over berilpte , begon hy afkeerig van hem
te worden. Zo haaft als de Geeftelijken dit bemerkten, maaktenzy
zich gereed om dezen Monnik te vervolgen , die de wijk nam te Ber-

wik , in Engeland. Hier van daan fchreef hy aan de Koning, dat,

zo men hem in zijn verdediging wilde hooren, hy zich aan het Hof
zou vervoegen, en alles verantwoorden 't geen hy geleerd had. In

dezelve brief voer hy uit tegens de wreedheid der Geeftelijken ; bad

den Koning, de voortgangen 'er af te ftüttenj en vertoonde hem,
dat zijn plicht hem verbond om zijn Volk tegens de ftrafheid en haat

der Geeftelijkheid in veiligheid te ftellen . Maar gelijk men hem geen

antwoord en gaf, daar hy over vernoegd was, bleef hy in Engeland,

en wierddaar van den Hertog van SufFolk tot zijn Kapellaan, ofAal-

moeflenier, aangenomen.
Weinig tijdts daarna wierd een arme Benedictijner , Forreft ge- Martelaar-

naamd, in de gevangenis gefmeeten, om dat hy had gezegt, dat Ha- Foreft.

milton Martelaar geftorven was; en gelijk men geen bewijzen te-

gens hem had, ftuurde men een anderen Monnik, Wouter Lainge

geheeten, om hem te biechten. Forreft beleed hem in zijn-biecht,

dat Hamilton , volgens zijn gevoelen , een eerlijk man was -> en dat

d'artijkelen , om de welken men hem veroordeeld had , verdedigd

konden worden. Lainge openbaarde dezebiecht; en men diende 'er

zich al tegens Forreft , die zich ten vuure verweezen ziende , en aan

Sss 2. de
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aan de plaats van zyn uitvoering naderende, met luider ftemme riep :

Wee den trouwloozen ; wee Aen Monniken , die de biechten openbaar-

ren : 'dat zich , namy , nooit iemant op hen vertrouwe : zy [potten

met God , en verraaden de menfchen. Terwijl men raadilaagde , op

wat plaats men hem zou doen rechten, zei een flecht perfoon , die

den Aardtsbiiïchop toebehoorde, dat men hem in eenige zeer laage

kelder moed verbranden , ter oorz.aak.dat de rookjvan Hamilton alle

degeenen befmet had , daar zy zich over had verfbreid.

Vervolg dei Hamiltons Broeder en Zufter wierden ook in de Geeftelijke Hoven,

n ScfcotUnd. vervolgd : maar gelijk de Koning dezen Edelman zeer wel zetten

mocht, ried hy hem, zich aan kant te houden. ZijnZufter, en

zesandere perfbonen, voorden Biiïchop van Ros gebracht zijnde,

die door den Aardtsbifïchop van S. Andries tot deze zaak gelaftigd

was, onderhield de Koning zelve haar, en bracht zoveel teweeg,

dat zy bewilligde in d'artijkelen , die men haar voorftelde, afte fwee-

ren. De zes perfbonen , daar wy 20 even af hebben gefproken,

volgden het zelve voorbeeld. Maar twe anderen hadden meer moedts,

te weeten , Normand Gourlay ,. en David Straiton ; alle beiden

befchuldigd van geloogchend te hebben dat 'er een Vagevuur was 9 .

en dat de macht des Paus in Schotland wettig was. Daarenboven lei

men Straiton te laft, dat hy beweerd had, darmen geen tienden aan

deGeeftelijken moeft betaalen ; en men bracht hier öp te berde , dat

een Priefter van hem geëifcht hebbende de tiende van eenige fchui-

tenmetvifch, die hem toebehoorde, hy geantwoord had, dat men
de tiende snoeft haaien op de plaats daar de hoofdfom van daan quam j

en dat hyvervolgeBS ieder tiende vifchin de zee hebbende doen fmij-

Den ï 7. ten f tegen den Priefter had gezegt , dat hy ze nu zelve kon gaan zoe-
Jlugu[t.

jcen Gourlay en Straiton wierden beiden als hardnekkige Ketters

ten vuuregedoemd; en eeneenige paal eindigde hun beider leven.

't Veld der lijdingen aldus geopend zijnde, wecken degeenen, wel-

ken men voor de Geeftelijke Rechters dagvaarde, indeStaaten van

Hendrik. Zodanigen waren Alexandcr AleiTe, Jan Fife
,
jan Mak-

bée, en Magdougall. AlcfL trad in de dienft van Kromwei, en was
van Hendrik bemind : me» noemde hem gemeenlijk des Konings

Schoolier. 't Is van hem datwy hier boven gefproken hebben. Na
Kromwels dood , voegde hy zich by Fife j en alie beiden begaven zy

zich na Saxen, daar ze in d'Academie van Leipzig tot Proferïbrs aan-

genomen wierden. Makbée , die in 't eerft onderhouden wasgeweeft

dooi
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door Schnxton, BiflTchop van Salisbury, trok vervolgens na Deen-
marken, daar hy zich alreedts had doen kennen onder denaam van

de Doctor Macabeus. Chriftiernde II. deed hem d'eer van hem voor

een zijner Kapellaanen aan te neemen.

Ondertuffchen was al de ftrafhrid derGeeftelijkheid niet bekwaam Vcortg J
_
ngea

om eengodlijk licht, 'tgeen ditKoningrijk begon te verlichten, uit made
te bluflehen, 't Leezen der Heilige Boeken bracht daar verfcheide-

ne perfbonen tot de kennis der waarheid j en 't gerucht van 't geen 'er

in Engeland omging, wekte anderen op omdematerien der Relioïe

t'ondcrzoeken. Klement de VIII. vreezende, dat de Koning zich

mocht laaten overreden om Hendrik na te volgen, fchreef een zeer

dringende briefaan hem , ten einde hem te vermaanen , dat hy in het

oud Katholijk Geloofftandvaftig wilde blijven. DeKoning, opge-

wekt door deze brief, vergaderde zijn Parlement, en gaf daar, in 't

gezicht van deNuncius zelve, verzekeringen van zijn yver voor de

Leere, en voorde Stoel van Romen, 't Parlement bood hem hier

ïn de hand; maakende verfcheidene wetten totdeftraffing der Ket-

ters, en de behouding van des Paufen gezag. Vervolgens deed Kle-

ment aan deze Vorft byftaad tegens Hendrik verzoeken ; en verklaar-

de hem , dat hy Engeland verdeden zeu tuffchen de geenen , welke

hem zouden helpen zijn vyand 'er uit verjaagen. Maar het goed ver-

ftand, 't geen toenmaals tuflehen d'Engeli'chen en Franfchen was,

ftelde d'eerften in veiligheid voorden inval der Schotten.

Alle deze dingen beletteden Hendrik niet den BiflTchop van S. Da- Deputatie

vid , en Mylord Willem Howard, Broeder des Hertogs van Nor- J™ jj'jlo?
folk", aan de Koning van Schotland teftuuren; welke zo veel naar- ning van

fligheidts aanwendden, dat ze te Sterlin by den Koning kwamen, Schotland -

zelfs eerhy verftaanhad dat zyn Oom ze aan hem zond. De Bif- ZietBuc-

fchop overhandigde hem eenige boeken , totHendriks verdediging , hatian.

en bad hem , diezonder vooringenomenheid te leezen. Maar deze

Koning ftelde ze in handen van eenige perfoonen van zyn Hof, welke

zeer verbonden zynde aan de belangen van de Roomfche Stoel $ hem
zeiden , dat deze boeken vol van ketterfche Hellingen waren ,• hoe-

wel zy ze in waarheid niet eens hadden willen leezen.

Hendrik had een by zonder inzicht in de zending der gemelde twe

Heeren. Hy trachtte den Koning van Schotland te brengen tot het

gezag des Paus te vernietigen; en om hem zyn voorftelling te fmaa-

kelyker te maaken , verzocht by hem een byeenkom ft , aanbiedende

Sss 3 hem
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Schodand,
en de Doch-
ter van Fran
coisdel.

Zyn twede
Huwelijk-

"Den 2.

May.

hem zelfs de Princes Maria zyn Dochter , en de hoedanigheden van

Hertog van Jork > enLieutenant Generaal van Engeland. Maar de

Koning van Schotland wierd hier van afgewend door zyn Geeftelyk-

heid, welke hem ried, liever de Dochter van Francois de I. te trou-

wen. Deze raad had zo veel vermogen op hem, dat hy zich terftond

na Vrankrijk begar, daar zyn bruiloft met Magdaiena gehouden wierd

w k
op den eerften dag van January des jaars 1537. Dit huwelijk was

mffchenden echter van een korte geduurzaamheid; want de Pdnces, die federt
Koning van

jange tycj aan een borftkwaal had gaan kwynen , ftierfkort na haar aan-

komft in Schotland. Al de wereld beklaagde haar , behalven de Gce-

itelykheid, welke vreefde dat zy, opgetrokken zynde aan het Hor
der Koningin van Navarre, haar Man mocht wikkelen in het voor-

neemen van de Reformatie der Kerk t'onderneemen.

Een ander huwelijk volgde wel haaft op dit. De Koning ] akob erin-

nerde zich , Maria de Guiie aan het Franfche Hof gezien te hebben

;

en zynde'er zeer wel over vernoegd geweeft, vaardigde hy den Kar-

dinaal Baiton af, om haar van zynen wege te gaan verzoeken. De
Geeftelykheid van Schotland was zo verheugd over dit twede huwe-
lijk,als het eerfte haar angft had gebaard. Daar was ook in Europa geen

Huis, 't geen meer ter believen der Paulen ftond, als dat van Guife. Dit

alles hielp niet weinig tot het lyden der Reformateurs te vermeerderen.

De Koning zelve , hoewel hy minder vooringenomen was als zyn On-
derzaaten , hield zich echter zo vaft aan d'oude Religie , dat hy de gee-

nen , welke zich daar van afzonderden , gewelddaadiglyk vervolgde.

Daarenboven was hy begeerig na geld. Zijn overmaatige koften

hadden hem uitgeput: zijn vermaakelijkheden koftten hem veel: hy

had vier heerlijke Paleizen gedicht , voor een Koningrijk als het zij-

ne, en vooreen eeuw als die: eindelijk, hy was belaaden met een

aanmerkelijk getal van natuurlijke Kinderen. Alle deze dingen hem
aanporrende om zijn koffers te vullen , floegen de twe voornaamfte

partyen van 't Hof, ieder ora'tzeerft, Jiem de middelen voor om
daar toe tegeraaken. d'Adel vertoonde hem , aan d'eene kant ; dat

d'Abdyen zeer rijk waren ; en dat, zo hy zijn Oom wilde navolgen

,

hy zijninkomft de drie vierde deelen vermeerderen, en zijn Kinde-

ren ineen zeer goede ftaat zou fteilen. De Geeftelijken verzekerden

hem, aan d'andere kant j dat, zo hy een naauwkeurig onderzoek na

de Ketters liet doen, hy rijke lieden onder hen zou vinden, welker

goederen hy rechtmaatiglijk zou konnen verbeurd maaken; en dat

deze
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deze verbeurdraaakingen hem jaarlijks iooooo rijkdaalders zouden

opbrengen ; dar, wat zijn Kinderen belangde , hy die gemakkelijk kon
verzorgen, met hen goede Priooryen en Abdyen tegeeven.

De Geeftelijken beloofden zich , met den Koning deze raad te gee-

ven, dat, zo hy ze volgde, 't eigen belang van dezen Vorft, en dat

van zijn Kinderen , hen altemaal noodzaaken zou de rechten der Kerk
kloekmoediglijk te verdedigen. By deze redenen voegden zy een

andere betrachting, dat, zo de Koning d'oude Religie verdedigde ,

hy zich een machtige party in Engeland zou maaken, «n vcrkoozen

worden tot Hoofd van het verbond , 't welk de Paus en de Keizer

toenmaals trachtten tegens Hendrik op te rechten.

Deze raad, die geholpen wierd van d'aanhoudingen der Konin-
gin , een deugdfaarae en wijze Vorftin , maar al te yverig voor het

RoomfcheHof, wierd van den Koning aangenomen. Hy gaf Ab-
dyen aan vier zijner Zoonen , vierde de wreedheid der Geeftelijkheid

den toom , en deed een Commiflïe vervaardigen aan de Ridder Jakob
Hamilton , natuurlijke Broeder des Graafs van Arran , en getrouwe

flaaf van desGeeftelijkheidts willen , om te procederen tegens allede

geenen , welken men van kettery verdacht. Veele van hen wier-

den gedagvaard voor de BhTchoppen , die in den jaare 1 $ 39 te Edim»

burg vergaderden. Daar waren'er negen , die aflwéering deeden ,':

men verbande'er een groot getal : en vy t wierden ten vuure gedoemd

,

en voor het Kafteel verbrand, 't Waren Forrefkier , Edelman ; Simp-

fon, wereldlyk Priefter; Kilion en Bever-age , Monniken ; enFo-

red , reguliere Kanonnik. De7e laatfte predikte zonder ophouden ,

een zeer zeldfaam voorbeeld in die tyd. Op zekere dag deed de BiP
fchopDunkalde, daar hy onder ftond , hem haaien; ennahembe-
ftraft te hebben over dat hy zo dikwiis predikte , voegde hy'er by ,

dat, als hy een goede Epifiel , of een goed Evangelie vond , *t geen

deprivilegiën en de rechten der H. Kerk. onder/leunde , hy alsdan daar

over konprediken , zjonder zjeh met het overige te bekommeren. De
Kanon nik antwoordde hem , dat hy het 14de enhet Nieuwe Tefla-

ment geleez.enhad,zj>nder
>

er noeh een kwaade Epiftel,noch een kwaad
Evangelie , ingevonden te hebben. Maar de Biflchop voerde hem
daar op te geraoet, dat hy , God dank., 'veele jaaren geleefd had ,

zonder noch het Oude , noch bet Nieuwe , te kennen ; dat hy zjeh

metzyn Pontificaal , en met zjjn Brevier, vemoegde; en dat, zo

Forejl z.tcb vreemde kuuren in't hoofd wilde brengen , hy'er berouw

4
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af'zou hebben, als hfergeen raadmeer toe zou weeten. 't Anrwoord -

van Forefl was , dat hy volkomentli\kvoorgenomen had, te doen 'tgeen

hygeloofde zqnplicht te zijn , zonder zich te bekreunen met de gevaa-

ren die hem dreigden. Men ziet daar uit, met welk een woede de

Geeftelykheid zich dompelde in d'onWeetendheid , en de fuperfti-

tie.

't Zelve jaar was.doodelijk aan een Minderbroeder, Roufïelge-

heeten, en aan een Jongman van achtienjaaren, Kennedy genaamd.

Men fleurde hen beiden voorden Aard tsbiöfc hop van Glasgbw, een

geleerd en gemaatigd Prelaat, die de wreedheid niet goed en keurde,

enbyden Koning in groot aanzien was,' hebbende zyn Léermeefter

geweeft \ maar de dreigementen der andere B ; fTchoppen dwongen hem
eengantfeh ander beleid te neemen. In'tecrfthaddende jeugd en de

vreesachtigheid van Kennedy hem het voorneemen doen opvatten

vandoor d'aflweeringzyn leven te behouden j maar op 't oogenblik

zelve dat hy voor zyn Rechters verfcheen , vermaande RoufiTei hem -

zo wel totvolftandigte'blyven, dathy, vol van kracht en vreugde,

op de kniè'n viel, en deze woorden voortbrachc: (,,) Heere , wat

„ zyn uw barmhertigheid en uw liefde voor een rampzalige verwon-

„derenswaardig ! Inhetoogenblik dat ik my bereid om u te verzaa-

„ ken, en om uw Zoon, myn Zaligmaaker, teverzaaken, ftrekt

» gv u

w

nana< Ult j om my wit dehel te trekken ; en gy geeft my daar

„ en boven een gantfeh godlyke vertroofting , die de godlooze ver-

schrikkingen , daar myn ziel door gedrukt wierd, doetverdwy-

,, nen» Ik trots tegenwoordig de dood: dat men my doe 't geen men

„ wil : 'k dank myn God,ik ben gereed. Daar was toen een zeer lang dif-

puit tuffchen den Minderbroeder en de Godtsgeleerden, welke by

den AardtsbhTchop waren ; rhaar deze eïndelyk ziende, dat men niet

na hem hooren wilde, en dat men hem niet en antwoordde als met
fmaadredenen , enfpotternyen, fweeghyftil, na |den Rechters de-

ze verwyting gedaan te hebben : Ziet hier tegenwoordig d'uur , en

de macht der duijlernijfen : gy zijt gezeten in den Vierfchaar , om ons

t'oordeelen ; en wy worden onrechtvaardiglijk veroordeeld '. maar de •

dag zal komen , dat onze onnozelheidgeopenbaard zal worden , en dat]

gy uw verblinding zult erkennen , hoc wel met een eeuwige fchaamte:

vervolgt y en vervult de maat uwer mifdaaden. Deze woorden brach-

ten den Aardtsbiffchop in een groote veTbaafdheid. Hy zei tot de

geenen, die rondom hem waren,' dat al te groote ftrafheid in deze

ont-
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ontmoetingen de Kerk meer nadeels deed, als men wei geloofde; en

dat , wat hem belangde, hy van gevoelen was, dat men de twe befchul-

digden behoorde te laatenlecven , en op eenandere manier te ftraf-

fen. Maar deze lieden riepen , dathy geen vriend van de Kerk en

was, zohy het beleid der andere Preiaaten nier na en voigde. Men
voegde'er eenige dreigementen by, die hem eindelijk deeden be-

fluiten om het vonnis uit te fpreeken. . Rouffcl en Kennedy, aldus

ten vuure veroordeeld, omringen de dood met zulk een blijdlchap

en ftandvaftigheid , dat het volk 'er door getroffen , en bewoogen

wierd. Rouflel verfterkte Kennedy , den medgezel van zijn lijden.

" Afijn broeder, zeid' h y hem , laat u door de vrees niet bevangen ; de

geen , dieinons werkt , is krachtiger , als die in de ivcreldfchemen-

fchen werkt : defmerten , welken wy hebben te lijden; nullen niet lang

duwen ; waar de vreugde , en de vertroofling, die daarop meetm
volo en, 2ji'den geen einde hebben: de dood kan ons niet vernietigen

,

'dewijlzje-zjehvt vernietigd is door den geen, om wiens wille wy z.e

lijden : laat ons maar trachten ten Hemel in te gaan langs d'enge weg,

langs d.e welke de Zaligmaakcr alreedts voor onsgegaan heeft. \ Veld

der Kerk, aldus befproeid met het bloed van verfcheideneMarte-

laaren, bracht weinig tijdts daar naeen rijken en overvloedigen oogfc

voort.

De vermaarde Buchananus vond zich gewikkeld in het zelve ge- Gwaarvw

vaar als veele anderen. De Geeftelijken , verbitterd wegens de

fchimpfehriften welken hy tegens hen gefchreeven had , deeden hem
inde gevangenis zetten; en gelijk de Koning al de wereld aan hen

overliet, zou deze groote man ongetwijfeld tot d'uiterire ftraf ver-

oordeeld zijn geworden , zo hy de behendigheid niet en had gehad

van uit|zijn kerker t'ontvluchten. Hy verliet vervolgens het Ko-
ningrijk, en leefde twintig jaaren in ballingfchap, in de vreemde lan-

den , daar hy genoodzaakt was fchool te houden , om te konnen lee-

ven. Maar deze geringe bediening deed hem niets van degrootheid

zijner ziel verliezen. Men ontdekt in zijn fchriften al de fchoonheid,

en alle de bevalligheden van d'oude taal derRomeinen;en ook noch een

verhevenheid van geeft,en een wakkerheid van inbeelding, welke alles,

't geen men vind in Bembus en in d'andere ltalianen,die de laatfte eeuw

zo y verig zag om de zuiverheid dezer taal te herftellen , ver te boven

gaan. Dezen volgden Cicero maar fwakkelijk na: maardeftijl van

Buchananus is manlijk, natuurlijk, en daarenboven verzeld met zo

T 1

1

ver-
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verftandige overdenkingen , over alle zaaken , dat men hem niet zon-

der reden voor den befte en den doorluchtigfte van onze hedendaagfche

Schrijvers houd.

Zodanig was toen ter tijd de ftaat van Schotland , welke het my
noodzaakelijk gedocht heeft t'ontvouwcn. Zo ik my hier in een wei-

nig van mijn onderwerp afgewijderd heb, 'khoop dat men my deze

uitwerking van mijn genegentheid tot mijn Vaderland vergeeven

zal. Laat ons nu 't gevolg van onze Hiftorie hervatten.

"Wy hebben Hendrik gelaaten
,

gaande na Jork , met zijn be-

1*541. minde Koningin. Zo haaft alshy in deze ftad gekomen was, deed

hy afkondigen, dat de geenen , die door d'onrechtvaardigheid zij-

ner Minifters onderdrukt waren , daar over aan hem zelve, ofaan zijn

Raad , zouden klaagen , en dat zy voldoening zouden genieten,

't Oogmerk van deze verklaaring was , alle de voorgaande wanorde-

ningen op Kromwei te werpen , en het Volk aldus een beter gere-

gelde Regering te doen verhoopen- Maar deze Vorft was niet zo

haaft weer te Londen gekomen, ofhy vond 'er 't onderwerp van een

nieuwe droefheid. Hy was zo wel voldaan over de Koningin , dat,

gaande op Allerheiligendag ter Communie , hy plechtiglijk dankzeg-

gingen aan God deed, over dat hy gelukkig met zijn Princes leefde,

en dat hyzich zelve gefteld vond om dit zoet leven lange tijd te lei-

den. Hy bad zelfs zijn Biechtvader, hem in deze daaden van erken-

tenis en godvruchtigheid te helpen» Maar al zijn vreugd verdween

t Kwaad ie- des anderendaags , toen d'Aardtsbiffchop van Kantelberg hem van

nfncfnVord
^et kwaadleven der Koningin kwam verwittigen. Kranmer was'eraf

mttettt. onderrecht geduurende de reis van het Hof na jork. EenenLafTcIs

openbaarde hem , dat liy zijn Zufter, een oude Huisgenoot des Her-
togs van Norfolk, onder wiens oogen de Koningin opgetrokken was
geweeft , had hooren zeggen , dat deze Vorftin onkuilch was; dat

eenen Francois Dierham , en eenen Mannok , verfcheide-

ne maaien by haar geflaapen hadden. Hy verhaalde 'er hem wij-

ders fchandelijke otnftandigheden af, die hier geen plaats mogen
hebben. d'Aarutsbiflchop maakte deze zaak terftond bekend aan de
Kancelier , en aan andere Raidrshecren van Staat , die te Londen wa-
ren. Altemaalbefloocenzy, dat Kranmer 'er den Koning afverwh>
tigenmoeft: maarniet weetende, op wat wijs zodanig een taal tegen

hem te voeren, maakte hy een memorie af, welke hy in de handen

Tan dezen Vorft Helde. De verbaafdheidende belemmering van Hen-
drik
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drik waren uitfteekend. Zijn liefde voor Katharina deed hem in 't 154.^

eerft gelooven , dat het een laftering was. d'AardtsbüTchop zag zich

thans gedreigd met eenfchrikkelijke ongenade; want zo mend'on-
kuisheid der Koningin niet beweezen had , was hy verlooren. De
Koning opende zich hier over aan eenigen zijner Raadtsheeren ; voe-
gende 'er by, dat hy 'er niets af geloofde, maar dat hy de zaak met een
zeer groote geheimheid wilde onderzoeken. De Bewaarder van het

klein zegel wierd dan naLafTcls gezonden ; en hebbende hem onder-

vraagd, vond hy hem ftandvaftig in zijn eerfte woorden. Hier van
daan trok hy na de Provincie van SmTex, daar deZufter van dezen

man woonde; en ziende, dat zy beveftigde 't geen haar Broeder ge-

zegt had, deed hy Dierham en Mannok by de kop vatten , hoewel

onder andere voorwendingen. In hun ondervraaging beleeden zy
niet alleenlijk de daaden, daar men hen om aangevat had, maar ook
't geen men voornaamelijk van hen wilde weeten. Zy openbaarden,

ten dezen opzichte , verfcheidene omftandigheden , welke deeden

oordeelen, datdeKoningin niet en vreefde ontdekt te worden, en

dat zyailezedigheiddefchophadgegeeven, hebbende tot drie Vrou-
wen tot getuigen vanhaar onkuisheden gehad. Op deze tijding gaf

<3e Koning zich over aan een diepe droefhefd; en vervolgens hoorde

men hem zijn lot beklaagen. Zelfs verzelde hy zijn klachten met
een vloed van traanen. OüdertuÖTchen duurde hy den AardtsbitTchop

van Kantelberg, eneenige andere Raadtsheeren, om de Koningin

t'ondervraagen. Zy ontkende in 't eerft de zaaken, daar men haar

mee beichuldigde ; maarziende, dat alles ontdekt was, deed zy haar

verklaaring, en tekende ze. Daar waren groote fchijnbaarheden , zy bekend,

dat zy dit fchandelijk leven meende te vervolgen ; dewijl ze Dierham, 2

C

ijn.

1§ tc

en een der Vrouwen die dezen handel geweeten had , in haar dienfl:

had genomen. Noch waren 'er krachtige vermoedens tegens een

,

-Kulpeper geheeten , dien de Vrouw van Rochefort des avondts ten

elf uuren inKatharinas Kamer had doen treden, en die daar geblee-

ven was tot des morgens ten vier uuren. De Koningin had hem be-

fchonken meteen goude keten, en een zeer koftelijke muts. 't Was
in de tijd dat de Koning te Linkoln was. Kulpeper beleed alles , en

wierd, met Dierham, ter dood ver weezen. Anderen , die kennis van

deze mifdaaden gehad , en ze niet geopenbaard hadden , wierden tot

een eeuwige gevangenis gedoemd. Dit ongeval verplichtte den Ko«=

ning, zijn Parlement te vergaderen.

Ttti <POpe-
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M4 2-- d'Opening der zittingen gefchiedde op den 1.6 January ; en de

Nieuwehou- nieuwe Biffchoppenvan Weftmunfter, vanChefter, van Peterburg,

dingdes Par- en van Glocefter, wierden daartoeontbooden. Mylord Kromwei
had ook zijn brief, om'er te verfchijnenj: ondertuffchen zie ikinde

Boeken niet, dat hy in zijneer hérfteld was, daar zijns Vaders ftraf

hem af beroofd had. Twaalfdagen daar na , vermaande de Kancelier

het Hooger Huis, te betrachten de ftaat , daar het kwaad beleid der

Koningin den Koning in wierp. Hyzeinoch,, dat, omdeklachten

en morringen hier over te voorkomen, de Heeren gebeden wierden,

Katharina door Gelaftigden uic hun ligchaam te doenondervraagen.

d'AardtsbhTchop van Kantelberg, den Hertog van Suffolk , deGraaf

vanSouthampton , endeBhTchop van Winchefter, wierden dan ge-

noemd, om haar te gaan examineren; maar men weet niet, wat de

verklaaring, die zy hen deed , behellde: want de Boeken , en haar

Vonnis, melden alleenlijk, datzy de zaaken, daar men haar mee be-

fchuldigde , beleed. Wyders hebben wy "er geenige byzonderheid af

'tBelcheid dezer Commiffariflen gehoord, d'eerlte procefTen ge-

zien , en de bewijzen geëxamineerd zijnde, gaven de twe Huizen des

Parlements vonnis tegens de Koningin.

vciwij7ing
t9

In dit vonnis bad hetParlement denKoning, zich over zijn on~

„ geluk niet al te zeer te bedroeven, endengeenen, die tegens de

5, Koningin gefproken hadden, zulks te vergeeven. Hier na vertoonde

„ het:dac Katharina Dierham,en eenVrouw die getuige van hun Ichan-

^delijke handel had geweeft, in haar dienft had genomen : datzulks

,, genoegfaam te kennen gaf, dat haar voorneemen geweeft had, altijd

,,op die zelve wijs te leeven : dat zy ten anderen ,
geduurendc de

9 , nacht, en op een onbehoorlijke plaats , geheele uuren met Kul-

,, peper had doorgebracht. Dit vaftgefteld zijnde, bad het Parlement

„den Koning, te bewilligen , dat de Koningin en haar Medeplich-
„ters , onder anderen de Vrouw van Rocheforr. , 't werktuig van

„ haar ongeregeldheden , vervolgd wierden om mifdaad van gekwet-

,, fte Majefteit ; en dat Katharina , en de Vrouw van Rochefort aan

j, den halze wierden geftraft. Men voegde 'er by 5 dat de Koning kon
„zich d'ongeneuchte niet aandoen vaneen diergelijkvonni* in eigen

)} perfoon goed te keuren ; en dat opene brieven , ondertekend

„ met zijn hand , en gezegeld met het groot zegel , daar genoeg toe

„ zouden wezen, 't Parlement bad hem eindelijk , goed te vinden ,

3, dat de Hertogin Douairiere van Norfolk, de Graavin van Bridgewa-
»ter,

*aii Kath^.ri-
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.,ter, Mylord WilemHoward, en zijn Gemalin, de vier Mannen ,
1 Si z >

„ en de vijf Vrouwen , die alreedts volgens het gemeen recht ver-

„ volgd hadden geweeft, uitgezondert de Hertogin en de öraavip, ver-

„ oordeeld wierden , om dat z^ van d'ongeregeldheden der Koningin

„ kennis gehad , en 'er niets af gezegt hadden.

In 't eind van dit vonnis was een clauful , ofeen byzondere, en zeer

gewichtige Wet. 't Parlement verklaarde 'er verraaders van de Staat,

en doemde 'er ter dood, allede geenen die kennis hadden van d'on-

geregeldheden eener Koningin, en het niet terftond openbaarden ; alle

Dochter , welke de Koning van Engeland voor maagd trouwende, en

het niet en zijnde, hemdaar niet af verwittigde; alle Koningin van

Engeland, en alle Princes van Walles, die zich liet bekruipen ; alle

man die 'er den minnaar aan maakte, 't zy fchriftelijk , mondeling
?

ofdoor tuflehenfpreekers jmitfgaders allerhande perfoonen, dic'er hen

toe aanporden , of'er hen behuipfaam in waren. Eindelijk, dezelve

Wet doemde tot de ftraffen , verordend voor de Heelders der mifdaa-

den van Staat, alledeperloonen, die weetende dat een Dochter, wel-

ke de Koning voor maagd zou trouwen, zulks waarlijk niet en was»

den Koning daar geen bericht af engayen.

Hendrik dit vonnis door opene brieven beveiligd hebbende, wier- zywoidont-

den de Koningin , en de Vrouw van Rochefort, den 1 1 February devro'uw"

op de plaats vanden Tour onthalfd. Deze Vorftin beleed op het Rochefort.

fchavot, dat zy voor haar huwelijk met den Koning niet wel geleefd

had; maar zy betuigde aan Doctor White, die naderhand BirTchop

van Winchefter wierd , dat zy t'eeneraaal onfchuldig was aan de mif-

daad , daar men haar mee befchuldigde , van de koets haars Mans be-

zoedeld te hebben. Zy riep hier af God en d'Engelen tot getui-

gen, en ftelde'er haar zaligheid voor te pand. Wat'erafzy, haar Oord
f
elen

voorgaande ongeregeldheden waren een groot vooroordeel tegens het vonnis.

overigevan haar leven. Belangende de Vrouw van Rochefort, een

ieder aanmerkte in haar ftrafde rechtvaardige wraake-Godts, die haar

ftrengelyk ftrafte , om dat ze met alle kracht geholpen had tot de dood

vanhaar Echtgenoot, en van Anna vanBoelan. Ten anderen, ai

de wereld erkennende, wat vrouw zy geweeft was, gevoelde men

zich peneigd om een beter gevoelen van deze twe perfoonen op te vat-

ten , waar van haar jaloezy , en haar liften , den ondergang veroor-

zaakt , of immers bevoorderd hadden. Zy had de vier laatfte Konin-

ginnen gediend in de hoedanigheid van Bedjufïer ; een eer, welke

men ziet dat ze niet waardig was. Maar

)uw van
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_42 Maat veele lieden aanmerkten, als een uitfteekende wreedheid ,

de ftrafheid des Konings tegens Katharinas Maagen : want in der

daad , hy bcfchuldigde hen alleenlijk van hem niet bekend ge-

maakt te hebben het kwaad leven, 't geen deze Dochter geleid

had, eer zy hem trouwde. Men zei, dat zodanig een geheim aan

hem openbaaren
,
geweeft zou hebben tegens de natuur hande-

len, ent'ontijdeeen Huis haar eer bcneemen. Zó d'oudc Herto-

gin van Norfolk, die des Koningins Grootmoeder was, en haar

van haar kindtsheid ai opgetrokken had , aan de Koning had ver-

klaard, dat de Dochter, welke hy trouwen wilde, cenfchande-

lijk leven had geleid , zon zy een t'eenemaal ongehoorde zaak

hebben gedaan. Men voegde 'er by , dat niemand als een Vorft

van Hendriks gefteldheid bekwaam was om lieden zo ftrcngelijk

te ftrarren, ter oorzaak dat zy in zodanig een gelegentheid dicht

geweeft hadden. Maar hoeftreng het vonnis ook was, de Ko-
ning bewees genade aan de Hertogin , en aan demeeftenderMe-
deftanders , waar van 'er echter eenigen in de gevangenis blee-

ven , nadat'erd'anderen uitgegaan waren.

Maar in 't algemeen , de laatfte clauful van het Vonnis, welke

Mylord een Dochter verplichtte , als zy haar eer verlooren had , en dat een
Herbert Koning haar ten huwelijk begeerde, zelve haar fchande t'open-

lüi dat'd't
Naaren

i deze clauful , zeg ik, wierduitfteekend tirannifch en haa-

gtd'aan telijk gevonden. De reden 'er af is, dat ze een Dochter daar toe

vtierddoor bracht, omof haar fchande t'openbaaren , of zich in eengeftadig

'T- w°
n'

8evaar te ftcllen van ter dood verweezen te worden; inzonder-

Hy heeft ge- heid zo 't een Vorft van Hendriks inborft was , die haar getrouwd
fprokenopde had. Dit befchikte aaneenige fcherpe en onrechtvaardige fpot-
£°ede tro»u ters een ïchempfcheut tegens de jonge Juffers. Zy zeiden, dat 'er

W/;e/i//(,geen ^)ochter in Engeland was, welke de Koning kon doen be-

met geiten, willigen in hem te trouwen ; en datdenoodzaakclijkheid , en niet

zijn verkiezing , hem zijn Kroon op het hoofd van een "Weduwe
had doen zetten. Maar deze clauful wierd in het eerftc Parlement,

gehouden onder Eduard de VI. herroepen.
wet, dieden In het zelve Parlement, in het welk men Katharina Howard
vernimging veroordeelde, deed men Hendrik noch een goede dienft. Men
der Gatthui. baande hem de weg, om zich in 't bezit te ftellen vandeColle-
verlicht. g'^"j de Gafthuizen , en alle d'andere diergeüjke Geftichten, die

in zijn Koningrijk waren. Zijn Minifters hadden onder de hand

acht
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acht Regenten , of Bewindhebbers dezer plaatfen , verplicht, de '542,

welven aan hem af te ftaan: (a) maar men had nooit verder kon-
* ncn gaan , ter oorzaak der byzondere inftellingen van de mee- L

a ' tfunaf-

üen dezer Geftichten, die op zodanig een wijs gemaakt waren, rm venm-
dateenRegent, of Bewindhebber, daar niet volkomentlijk over gen in de

konfehikken, zonder de bewilliging van het gantfeheHuis. Nu ^^fomie,

was het geen klein werk, zo veel ftemmen te winnen. De Koning^/*
deed dan deze byzondere inftellingen verbrecken, enverklaaren, z.ijnnochhc-

dat in 't toekomende geen lid van deze plaatfen genoodzaakt zou dminwe-

wezen d'onderhouding daar af tefweeren. Zjm'

De Geefteliikheid was in die tijd vergaderd ; en 't geen Fuller „ . ,

i •

J
t 11 ]• 1*1 Ti Verhaal van

tot het jaar x
5 40, brengt , behoort tot dit

, gelijk wv alreedts aan- 't geen in de

gemerkt hebben. d'Èerfte zaak, welke men deed, was t'exami- ïetGeeftï
6

neeren de nieuwe overzetting des Bijbels, en eenigeBifïchoppen üjkheid om-

te noemen , om ze na te zien ; want verfcheidene perfoonen klaag-
gIng "

den 'er geweldig over. 't Was ook 't openbaar gebruik der Schrif- r>evyanden

tuur, 'tgcend'aanhangers der oude Religie 't meeft kwelde, en derReforma,

ontroerde. Zy zagen wel , van het oogenblik af dat men hen de ten d'EngeV

kennis der Heilige Boeken tegen zouftellen, dat bun aanflagen
£;

h

jo*jj
bei

niet gelukken zouden. Ondertufïchen , gelijk zy Hendriks willen fmoores.

niet opentlijk dorften beftrijden , gelootden zy, dathunkortfte

weg zou wezen , deze overzetting te doen doemen , als vol van
fouten, en ter zelve tijd een netter te belooven, die nimmermeer
te voorfchijn zou komen , of immers niet als naveele langwij-

ligheden, en uitftellingen. De BhTchop Gardiner had daaren-

boven noch een ander gantfehbyzonder oogmerk. Hyvondzo
veel majefteits in verfcheidene woorden van het Nieuwe Tefta-

ment, dat hy nieten begeerde, dat men ze overzettedej willen-

de daarentegen , dat men ze in d'overzetting behield : en hy toonr

de 'er aan de Vergadering een honderd ftuks. 't Oogmerk van-

dezen Prelaat was zichtbaar. Hy pretendeerde , zo hy het Volk
van een overzetting des Bijbels niet kon berooven, haar'er een

tegeeven zo vol van Latijnfche woorden, dat ze haarbyna alzo

onverftaanlijk zou wezen, als het Origineel. De twintig eerften

der gedachte woorden waren dezen : Ecclefia, Pttnitentia , Ponti-

fex , AncilU , Contritus , Olocaufta , fujtitta , Jufiificatio , Idiota ,

Elementa, Baptizjtre, Adartyn Adorare, Sandalium^SimpkxfTetrar

?ha y Sacramentum , Smulachrum , Gloria, Zijn meenirig was voovoor
al



£20 Hiftorie der Reformatie

1542. al aanmerkelijk in het gebruik, 't geen hy dacht te maaken van

het woord Simulachrnm. Hy wilde het Volk daar door.bcletten,

tebcmerken detegenftclüng, die gevonden word tuflehen de lee-

re des Euangeliums, en die der Roomfche Kerk, betreffende de

Beelden. Nu', het middel om deze tegenftelling verholen te

houden, was, de wereld door Barbaarfche woorden te verdoof

ven, en de Schriftuur te vermommen inde plaatfen, welke de

dienft der Beelden beftrijden. Pulier zegt niet, hoe deze vooi>

ftelling aangenomen wierd : maar d'Aarcltsbiflchop van Kantel*

berg wel oordeelende', dat de Geeftelijkheid d'eerfte overzetting

des Bijbels doemen , of door gezochte langu-ijligheden onnut
zou maaken , perfte hy den Koning aan , om de twe Univerfitei-

ten tot het examen van de zelve te noemen. De BifTchoppen wa-

ren zeer kwalijk voldaan , toen d'Aardtsbifichop hen des Konings
mecning hier over te kennen gaf. Zy antwoordden; dat de twe

Academiën federteenige tijd zeerontaart waren; dat derhalven

het examen van een zo gewichtig werk aan hen minder geftcld

moeft worden., als aanhetganticheligchaamder Geeftelijkheid,

in het welk de geleerdfte mannen des Koningrijks vergaderd wa-
ren. Maar d'Aardtsbiflehop voerde hen daar, op tegemoet j dat

hy des Konings orders zou gehoorzaamen , en de zaak aan de twe
Univerfiteiten fteUen. Op deze verklaaring deeden 'er alle de

BifTchoppen , uitgezondert die van Ely en van S. David , hun be-

tuigingen tegen : en byna op het zelye oogenblik gafHendrik oor-
lof aan de Vergadering. >

Eenige tijd na de fcheiding der Geeftelijkheid , gaf Bonner een

Mandement, zo weinig overeenkomende metzijn gevoelens, en
metzijnaart, dat buiten twijfel een ander het opgefteld had; en

van Bouw? de Koning verplichtte hem het zelve in 't licht te geeven. Men
zal het vinden in onze Verzameling, 't Is van het 34 jaar dezes

Ziet onze Vorfts, zonder datum, noch van de maand, noch van de dag. Ziet
Vtrzatne- 'er hier het extraft af.

ling N«,S}.
j £ j) e Biffchop beval aan allerhande perfooncn, Hendriks Or-

„ donnantien te gehoorzaamen.

1. „HybclafttedenGeeftelijken, alle dagen een Capittcl van
„de Bijbel teleezen , met d'uitlegging of de verklaaringen van
„eenigen goedgekcurden Leeraar, en het zelve wel in hun ge-

^,heugenis te drukken , om 'er rekenfehap af tekonnen geeven,

«'tzy
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1

., 'tzy ar.n hem, of aan de geenen die hy daar roe zou noemen.

3. ,> Hy beval hen noch, teleezen het bock van d'OnJerwtjzJng

„eensChriftcns , uicgegeevendoordeBifTchopper.

4.. »Hy beval aan alle de geenen, welke in hun Bcntficien hun

„ verblijf niet konden houden, hem Stedehouders te brengen, op

„dat hy hen konde examineren, or door zijn Officieren doen cxa-

„ mineren,

5. „ Hy vermaande hen, hun Parochiaanendikwils voortehou-

„den, dat ze niet heimelijk huwelijken zouden ingaan.

6. ,,Hy beval hen ook, geenige perfoonen re trouwen , die al-

,, reedrs inden band des huwelijks hadden geleefd, zo ze geengoc-

„ de verzekeringen hadden van de dood des eerften Mans, ofdercer-

„ftc Vrouw.
7. „Hv perfte hen, t'arbeiden aan d'onderwijzing van Jefein-

,, deren hunner Purochiaanen, en te bezorgen dat ieder vanhenkon-

„de leezen, ten einde hen vervolgens in ftaat re Hellen van hun Rc-

„ ligic te leeren , God wel te bidden , en heiliglijk te ieevcn.

8. „Hy wilde ook, dat zy zich bevlijtigden om devyanden te

„verzoenen, en dat zy hun kudde tot een goed voorbeeld verftrek-

» ten.

9. ,,Hy verbood tien, de Communie te geevcn aan de grenen, die

„ zich niet tegen hun eigene Priefters gebiecht hadden.

10. „Hy beval hen, niettoetelaaten, dat het Volk op zondag,

„of heilige dagen, geduurende de dienft in de herberg ging, of haar

„ tijd met fpeelen toebracht , in plaats van in de Kerk te zijn.

11.,, Hy belaftte hen, twe maaien in de drie maanden aan het Volk

„ te verklaaren de zeven Doodzonden , en de tien Geboden.

12. „Hy verbood aan alle de Priefters, in eenander, alshunge-

.woonlijk gewaad, uit te gaan.

il. „ Hy belaftte hen , niettoetelaaten aan een Priefterde Mis te

,doen, eer zy zijn Vcrlofbrief gezien hadden.

14. „ Men beval hen , het Volk te vermaanen, zicht/onthouden

„van godtslafteringen > van allerhande vloeken : gedaan by eenig ge-

deelte van desZaligmaakers ligchaam; van achterklap, van laile-

„ring, vanoverfpel, van hoerery, van gulzigheid, en van dronken-

„ fchap. Zelfs belaftte men hen , de geenen , welken zy aan deze mii-

„ daaden fchuldig zouden vinden , in 't gerecht te vervolgen.

1 5 . „ Men verbood den Priefters allerhande ongeoorlofde fpellen

,

• V v v mitf- v

i-aï
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^'i 2 * „mitlgaders in wijn of bierherbergen te gaan, uitgezondert in een

j, dringende noodzaakelijkheid.

\6. ,, Men verbood hen , te dulden, dat 'er Comcdicn, en andere

„Toneelfpellen, in de Kerken vertoond wierden.

17. „Men beval hen, geen Predikatien te doen, dieindetweof
„drie laatfte ecuwen gedaan waren : zich integendeel te bevlijtigen

„om in hun Sermoenen het gantfche Evangelie, endegantlchc Epi-

„ftxl van die dag, te verklaaren ; voigende daarin eenigen van d'En-

„ gelfcheKerk goedgekeurden Lceraar : voornaamelijk te liaan op de

„plaatfen, welken zy bekwaam oordeelden om in het hert der Vol-

„ keren op te wekken het voorneemen van goede werken te doen, en

„ God te bidden : 't gebruik der ceremoniën uit te leggen : de fpotte-

„ryen zorgvuldiglijk te vermijden : d'uitfteekendheid en fchoon-

,•, heid der deugd met wijsheid en minzaamheid te verheffen , en de,

„haatelijkheid der zonde op 't lelijkft af te fchilderen : ook een ver-

„ klaaring tegeevcn van de gebeden , die op den dag der prediking vie-

„lcn, op dat het Volk eendrachtiglijk, en met de zelve genegent-

„heid, God konde aanroepen: 't gebruik der Mis, gelijk ook dat der

„Sakramenten, in'tbyzondert'onderwijzen: geen fabeltjes, noch

„ zelfs geen hiftorien , daarzy niet een goeden Auteur toe hadden, te

„vernaaien: in 't eind van ieder Sermoen de w^zendlijkheidderver-

„ handelde materien in weinige woorden tegeeven.

18. „Men verbood hen, te dulden, dat eenig Geeftelijk perfbon

,

„ beneden de waardigheid van BhTchop , predikte , zonder het verlof

„ des BhTchops , of des Konings.
.Manier van Deze regelen geeven ons genoegfaam te kennen den aart van die

uïden.
Cn

'"eeuw; inzonderheid, zomen, inplaatsvanditextracT:teleezen,de

zelven in hun volkomene uitgeftrektheid examineert. Zy toonen

ons, onder andere dingen, de manier welke men de Predikers wilde

doen aanneemen , en houden. Want voor de Reformatie waren 'er

weinig Sermoenen geweeft, ais geduurende de Vaften; zijnde de

Predikatien der heihge dagen meer lofredenen, als iets anders ; en

hebbende de meefte Predikers gemeenlijkgeen ander oogmerk, als de

Reliquien ^ welken zy bezind hadden , met pracht te verheffen,

't Was dan in de Vaften , dat men plechtiger en deftiger Sermoe-

nen had. Alsdan fielden de Bedelmonniken, die zich in deze tijd

van vaften en ftrengheid voornaamelijk deeden gelden, al hun wel-

ipreekendheid in 1 werk , om het Volk te beweegen. Hun redenen

\naren
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waren in der daad beweegende, maar ook vol van gemaaktheid. Ten M4'.

anderen dachten zybyna alleen , om eenige ordonnantie der Kerk te

doen aanmerken ; by voorbeeld, d'inftelling der Vatten , der doo-

dingen, en vanverfcheidene evenzeer bekrachtigde gebruiken, om
de godvruchtigheid vaneen blinde menigte op te wekken, en d'aal-

moeflen en offeranden des volks na'tKloofter te lokken. Hierom
wierden de Bedevaarten en d'Aflaaten gepreezen , en de Kaflen en Rc-
liquicn der Heiligen koftelijk opgefmukt. Maar men droeg geen

zorg om aan 't Volk te vertoonen de gruwelijkheid der zonde , d'uit-

fteekendheid der heiligheid , noch d'onbegrijpelijke liefde van jefus

Chrifrus , welke uit haar zelve den menfehen gehoorzaamheid aan

de wetten des Euangeliums inboezemt. Op deze wijs bracht men
inde herten een yver voort, daar men in'tgevolgmee leefde zo als

men 't goed vond , meer als men 'er een waarachtige bekeering in

voortbracht. Daarenboven vermengde men een zo groote menigte

van fabelen met de waarheid der Religie, dat het belagchelijk was.

Deze vermenging had de gantfche mafte des Chriftendoms zodanig

verdurven , dat 'er een groote onderfcheiding van nooden was , om het

waar uit het valfch t'erkennen j en een groote moeite , om de voor-

oordcelen, die de Religie benevelden, te doen verdwijnen. Dit deed,

dat de Reformateurs zich beyverden , om aan het Volk deze kennis

van de gronden des Chriftendoms tegeeven, welke het noch niet en

had gehad. Dit was ook voornaamelijk d'oorfpronk óts vei wonder-

lijken yvers," waar mede zo veel lieden de nieuwe Predikers volgden.

Waarlijk, men zal vinden, dat deze eerfte Predikers de geenen, die

tegens henftrijdig waren, bywijlen op een onbehoorlijke wijs han-

delden : maar zo men weet , hoedanige lieden de Monniken , en d'an-

dcre Geeftelijken van de Roomfche party waren, zal men gelooven

groote redenen te hebben, om deze vervoerdheden t'ontfchuldigen.

Inderdaad, de Reformateurs hadden reden om tegens hun vyanden

verbitterd te wezen ; hoewel men niet loogchenen kan , dat degeheu-

genis van de wreedheden der Geeftelijkheid met hun y ver vermengd
zy geweeft. Voor het overige, onze Zaligmaaker hekelde de ge-

veinldheid, en de bedriegeryen, der Schriftgeleerden enPharizeen

met een ftrafheid , welke hun verdurvenheden hem ontrukten.

De Reformatie aanmerkelijke voortgangen gedaan hebbende,

Huurde men gaauwe Predikers door het gantfche Koningrijk. Zy wa-
ren niet verbonden aan eenige byzondere Kerk ; maar zy gingen gins

Vvv z .en
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M4 2 » en herwaarts liet Volk onderwijzen, zijnde daar toe met een verlof-

briefdes Konings bekrachtigd. Daar zijn in de gcmeene Boeken ver- I

fcheidene dufdanige Verlofbrieven j en ik beeld my in, dat men 'er

toen veel meer gaf, als 'er ons af overig zijn. Ondertuïïchen liet

men niet, zorg tedraagen , dat het Volk regelmaatigl ijk onderweezen

wierd: maar vermits indeze eeuw vanonweetcnuheid weiniggaau-

we Predikers gevonden wierden ; en dat ten anderen het gantfche

Koningrijk over d'artijkelen des Geloofs verdeeld zijnde, men d'on-

derwijzing des Volks niet zonder onderfcheid aan allerhande perloo-
j

nen wilde vertrouwen , deed de Koning twe zaaleen, i. Hy ver-

bood denGeeftelijken , zonder zijn verlor, of dar desBiflchops, te

prediken. a.Hy liet een Homiliebcek drukken, behelzende en ver-

klaarende d'Evangelien en Epiftelen van ieder zon- en heilige dag.

Dit boek was een lichte uitlegging van deze gedeelten der Schriftuur,

uit de welken men de noodzaakelijke onderwijzingen tot het beleid

des levens trok. Men voegde "er by verfcheidene vermaaningen, en

lichte vcrklaaringen der gemeen ft e fwaarigheden. Alles is 'er ver-

handeld opeen manier, welke betoont, dat d'Auteur een man van

bekvvaamheid en oordeel was. By deze dingen waren ook Sermoe-

nen gevoegd, voor verfcheidene gelegentheden, voor huwelijken,

voor doopingen , voor begraavingen. Deze Sermoenen moeiten

geleezen worden door degeenen der Geeftelijkcn, die niet prediken

mochten.
m

De Predikers wierden wel haalt befchuldigd van al te groote zijdig-

heid, en vervoerdheid; invoegen dat de Koning vermoeid worden-

de door de klachten eeniger driftige geeften van beide de partyen
,

men de Sermoenen begon te fchrijven, enteleezen. Dit isd'oor-

1pronk van die gewoonte, welke noch in de Kerk van Engeland in

fwang gaat, van de Predikatien te leezen. Zo men 'er niet in vind

denyver, noch het vuur van der Monniken vertoogenj zodeSer-

moenen, op deze wijs uirgetproken , niet krachtiglijk en werken op
de hertstochten vaneen Vergadering,- ten minften dit gebruik heeft

aan d'Engellche Kerken befchikt een rijke fcfiat van deftige, geleerde,

en welgcftelde Sermoenen , waar van de bondigheid die platheid ver-

goed, welke; de gemeene ooren vinden in die onbevalligheid, daar

men ze mee uitfpreekr.

't Mandement van Bonner befchaft ons noch een aanmerking , daar

ik niet ftillwijgcnde over heen kan Happen, hoewel ze een verwij-

ting
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ting voor die eeuw zy: dat is, dat men overal Comedicn en Kluch- lS^
ten vertoonde, zelfs dikwils in de Kerken. In 't begin had het oog- comrd&n

"

merk geweeft, d'ongeregeldheden der Monniken, en eenige daaden enJüuchten

der Geeftelijken , die 't noch altijd met d'oude Religie hielden, te
va

"
u '"'

hekelen. Deze Hukken, welken men in profa Melde, en die wel

Balladen geleeken, waren zeer kwalijk gemaakt, zo men 'er toen ter

tijd geen geeftigheden in en vond, die wy'er tegenwoordig niet in

ontdekken : hehalven dat 'er de vertooning'met beter afwas als de

Hof. Zo haafl: als men de gebreken der Monniken, en d'ongere-

geldhedcn der Kloofters , op het tooneel gebracht had, deed meneer

de bygeloovige dienftder oude Religie op verfchijnen. Deze ver-

tooningen behaagden 't Volk/t geen gedenkende aan de wreedheid,cn

het kwaad leven van eenige Geeftelijken , zich ten hunnen lade ver-

maakte, en de fupciftitiemet blijdfchap voordegemeene fpotterny

bloot gefield zag. De Geeftelijkheid deed hier overgroote klach-

ten. Zyzëi: dat men aldus voor allerhande godloosheden , en voor

degodverioochening, de poort opende : dat men de baldadigheid des

Volks op geenerley wijs zoukonnen beteugelen, alsdeheiiigezara-

ken opentlijk belpot wierden. De wijden en geleerdften onder de

Reformateurs wraakten, en doemden ook dezen handel j vindende

ze niet overeenkomende met den aart der waare Religie. Maar de

politijken van de zelve party dienden zich tot hun groot voordeel van

deze vertooningen , en onderfteunden ze uit al hun kracht; onder

voorwending, dat vanalledezaakendcswereldtsde verfmaadingde

geeneiSjdiededuurzaamile en krachtigfle indruk maakt ; en dat men
de misbruiken niet beter kan doen verwerpen, alsmet7e-overtegee-

ven aan de fpot des volks.

Omtrent het eind des jaars 154.2. braken d'Engelfchen en Schot- Vredebreuk

ten met malkander, door de befteeking des Koningsvan Vrankrijk, gelanden

die vand'andere kant
3
t deninwoonders vanKalesvry wat bang be- schotland.

cron te maaken. Hendrik gaf een Verklaaring in 't licht , om te too-

'nen, dat hy met recht eifchte, dat de Koningen van Schotland hem
hulde zouden doen. Gelijk deze zaak lange tijdbetwift isgeweeft,

kan ik'er geen zijdein neemen. De Schotten brachten in: dat, zo zy

eenige hulde aan Engeland hadden gedaan , het alleenlijk gefchied

was ter oorzaak der landen , welken hun Koningen daar bezaten : dat

aldus deze hulde even eenswas als degeene, die d'Engelfchen, ter

zaake vanNormandyen enGuienne, aan Vrankrijk gedaan hadden.

Vvv 3
Maar
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r42. Maar de verdedigers van Hendriks pretentien bcweezen uit vcrfchei-

dene Rijksboeken, dat de hulde voor de Kroon van Schotland geda.:

had geweeft. Hier opzeiden d'anderen: dat Eduard de I. een inval

in hun land gedaan hebbende, hy'er d'oude Boeken van weg ge-

voerd had j invoegen dat d'authentijque getuigen niet meer in wezea
zijnde, zy genoodzaakt waren toevlucht te neementotde Chronij-

ken, die van wederzijde in verfcheidene Kloofters gevonden wier-

den : dat men uit deze Chronijken zag , dat het Koningrijk van Schot-

land van allen tijde een vry Koningrijk gcweelt had : dat in v/aarheid

Eduard de I. voordeel neemende uit de twitcen , na de dood van

Alexander de III. wegens de fucceffieontfraan, eeaigender Mede-
ftreevers verplicht had , d'uitfpraak van hungefchil aan hem teilel-

len, en hem hulde te belooven : dat Jan Ballieul, door zijn middel

opdenThroon verheven, hem hulde deed : dar deze daad hemde
vriendfehap des Volks deed verliezen : dat een bloote hulde niet ge-

noeg en was, om de rechten van een vry Volk, en ecnvrye Sta3t,

te vervreemden : dat d'onderdaanigheden , iedere die tijd beweezen

,

afgedwongen waren geweefl: : eindelijk , dat men ze betrachten kon

als uitwerkingen van een overwinning, of van een verovering, en

niet als een goed recht, of als een wettige tijtel. Maar d'Engelfche

Schrijvers antwoordden op dit alles, dat d'oude Boeken , die onbetwi-

ièelijke getuigen der daaden van cenJVolk , betoonden, dat de hulde

by wijlen op een t'eenemaal vrye manier gefchied was geweeft, en

dat niet alleenlijk door de Koningen van Schotland, maar ook met be-

williging der Staaten.

Hendrik zijn pretentien vaft gefteld hebbende, klaagde : dat de

Schotten groote verwoeftingen op zijn landen aangerecht hadden:

dat hun Koning kwalijk beantwoordde de zorg, welke hygeckiuren-

de zijn kindtshcid voor hem gedraagen had ; handhaavcnende zijn ge- :

zag, en hertellende de vrede in zijn Koningrijk , ver van te denken

zi;n voordeel te doen by de verdeeldheden, welke het zelve verfcheur-

den: dat, om hem te vergelden voor zo veel moeiten , de Schotten

invallen en ftrooperyen in Engeland hadden gedaan: dat eenige on-

derhandelingen op de baan gebracht zynde, de Koningvan Schotland

niet anders gedaan had als liften gebruiken, ofwaggelen: dat dit be-

leid hem eindelyk verplichtte, de wapenen op te vatten, om uit

d'onzekerheid en de belemmering te geraaken. Maar deze Verklaa-

ring eindigde in dubbelzinnige termen : Hendrik behield, noch

ver-
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verliet, niet t'eenemaalzyn pretentienopde Kroon vanSchorland •'

Le±Zt
hy drukte zich in dit alles uit op een zoliltige wys , dat hy zich geen-
fins verbond, wat gevolg den Oorlog ook mocht hebben.

't Zy dat de pretentien van dezen Vorft , en den Oorlog dien hy den Den Hertog

Schotten aandeed, rechtvaardig waren, of niet, 't Iwaard werkte van Nor/olk

krachtiger als het recht. Den Hertog van Norfolk trad in Schotland, Schotland,

omtrent het eind van O&ober, met cen leger van 20000 mannen

,

en verbrandde daar eenige gehuchten , en byzondere huizen , hoewel
Hall ze vlekken noemt, en'er zelfs de naamen af ^ttk. Maar de
voornaamfte plaats, dieditlothad , wasKeflo, een klein vlek. De-
ze troepen hernamen echter wel haaft de weg na hun land ; 't zy dat-

ze, na een gedeelte der grenzen geplonderd te hebben, de ftreng-

heid des winters begonden te gevoelen, ofdatzy, verneemendedat

de Schotten een leger op de been brachten , zich niet al te diep in des

vyandts land wilden begeeven: Men kan het niet wel zeggen

;

dewy 1 deSchry vers van wederzyde, wegensde redenen van dit Ichie-

lyk vertrek der Engellchen^niet overeenkomen. Niettemin, zo men
eenige kennis heeft van het land, 't geen zy afliepen , en van de

plaats daar zy hun verwoeftingen Outteden , zal men oordeelen , dat

ze heimelyke orders hadden , om niet anders te doen als alles rondom
de rivier Tweed, mitsgaders de grenzen , te verwoeden, en ver-

volgens weer te rug te trekken, zonder de verbreeking onverbeter-

ïyk te maaken : of wel iy vreefden , dat het Schotlche leger zich po-

fleeren mocht achter de bergen van Sautrey, en in de maraflen van
Lammermoor, daar zyover moeiten, om dieper in 't land te trek-

ken. Inderdaad, daar waren iooco mannen op die plaatfen; en
hun Bevelhebber wierdzeer gelaakt, over dathy de vyanden niet

aangetaft had : maar hy bracht tot zyn verfchooning by , dat zyn
troepen zo Merk niet waren, ais die der Engelfchen. Omtrent het

eind van de maand November, befloot-Mylord Maxwell, in 't hoofd
eens legers van 1 5 000 Schotten , met 24. ftukken kanon , aan de
zyde van Sol vvay in Engeland te vallen. Den Hertog van Norfolk
had zich toen nadeStad Berwik begeeven. De Koning Jakob kwam
zelve in zyn leger; maar hy verliet het vervolgens door een noodfehik-

kelyk belluit. Zyn benden wierden gellagen, toen hy'er noch maar

eenige duizend fchrcden van daan was. De waarheid is , dat deze
Voiif. , daar men tot die tyd toe zeer fekaone hoop van opgevat had t

toenmaals in zyn herffenen was geraakt, Hy geloofde dikwils ver*

fchy.
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r^z. fchynigen te hebben, en beeldde zich voornaamelykin , dat een mnn»

dien men hem bcfchuldigde onrechtvaardiglyk te hebben doen fter-

vcn , zich voor hem vertoonde. Deze gedachte benam hem t'eene-

maal de ruft. Maar zo hy een onvoorzichtige c'aad deed , toen hy
zyn leger verliet; hy beging noch een doodeiyker miilag, met aan

Olivier Sinclair, zynGunfteling, het bevel over de troepen te gee-

ven. Den Adel, die niet befluiten kon, om van een ander , als den

Koning, gecommandeerd te worden, ftie^tdeze verkiezing gewel-

dig tegen de borft ; en om zich niet t'onderwerpen a3n een rnan , dien

zy haatten, voornaamelykter oorzaak van de geringheid zyner ge-

boorte , en van zyn hoogmoed , zakten zy van het leger af. Geduuren-

de deze wanorde verfcheenen 500 Engeiiche Ruiters. De vrees , dat

het het leger des Hertogs van Norfolk was, deed , dat men weigerde te

(laan. De verdeeldheid wierd van een nederlaag gevolgd. Verfcheidc-

NcA rhag ne Schotten vielen in de handen der vyanden. DeGraaven van Glan-
ei o^tcn.

cajrnccn vanCalïïlis,Maxweh\Sommerwell, 01yphant,Gray,en Sin-

clair, 100 Edellieden, en 800 Soldaaten, wierden gevangen genomen.

d'Artillery en de bagazie waren de vergelding des O verwinnaars. De ty-

Dood van ding van dit ongeluk verdubbelde d'ongeregeidhcden van des Konings
hun Koning. Jakobs gecft,die weinig dagen na de nederlaag zyner troepen kwam te ,

fterven,laatende op den Troon een Princes die maar even geboren was.

De Heeren , welken d'Engelfchen in deze gelegentheid gevangen

hadden genomen , wierden te Londen gebracht ; al waar de Raad hen

verwytingen gedaan hebbende over hun beleid omtrent Hendrik,

hen in de bewaaring van eenigendervoornaamften van 't Hof ftelde.

De Graafvan Cailïïis wasde gelukkigftc. Zynde gevangen op zyn

woord in 't Aardtsbisdom,arbeidde Kranmer om hem t'ontbinden van

de ketenen en dwaalingen der Roomfche Religie, 't Gelukte hem
hier in zodanig , dat dezen Heer naderhand uitlteekcnd hielp om de

Reformatie in Schotland voort te zetten. Tot daar toe hadden de

Schotten, tenuiterften voorkomen tegens dein Engeland gemaakte

veranderingen, een zeer kwaad gevoelen van Hendrik opgevat^

't geen hun bitterheit tegens d'Onderzaaten van dezen Vorft vermeer-

derde, 't Waste vergeefs, dat Barlow, Btffchop vanS. David, aan

hengezonden, alzynvlyt aanwendde, om deze kwaade indrukken

te doen verdwynen. De Paus, aangeftookt van d'eene kant door den

Koningvan Vrank ryk, en vand'andere zich gaarne van de Schotten

willende verzekeren, verhefte Beton , Aardtsbiflchop van S. An-
dries

,
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dries, tot de waardigheid van Kardinaal. Deze nieuwe waardigheid i<iz,
een nieuwe trap- van macht aan Beton geevende, had hy vermogen
genoeg by denKoning,om hem afte wenden van een verbond metd'En-
gelfchen. Hy verzekerde hem zelfs vaneen voikomene overwinning,

zo haaft alshy maar de luftzou hebben van deze Ketters aan te taften.

Eindelijk, de Geeftelijkheid had dezen Vorft 5:0000 Rijksdaalders

jaarlijks aangeboode», om den Engclfchen den Oorlog aan te doen

,

en het Volk een grooten afkeer voor de perzoon van Hendrik , en voor

zijn Geeftelijkheid,' ingeboezemd. De zaken waren aldus geftelt,

toen het lot des Oorlogsde Heeren, daar wy zo even afgeiproken heb-

ben, in de handen der Engelfchen deed vallen. Zy vatteden een be-

ter gevoelen op van de veranderingen, welken Hendrik in zijn Ko-
ningrijk had doen maken , en brachten zaad der Religie met zich t'huis

,

't geen wel haaft van een overvloedige inzameling gevolgd wierd. Cak
filis was 't beft van allen onderwezen , zijnde in het ware Geloof ge-

kneed door de zorgen van deze Aardsbiffchop Kranmer. 'kHeb my
wat uitgebreid over dit onderwerp, om hier aan te wijzen den oor-

fpronk dergefteltheid, welke de Schotten vervolgens hadden om hun
Kerk te hervormen. Maar de manier , op de welke zy daar in te werk
gingen, had al te veel vandehette, ende verhaaftheid, welke dit volk

als aangeboren zijn.

De tyding van de dood des Konings van Schotland , en die van de

geboorte der Princes, welke hem in het Rijk volgde, waren niet zo

haaft aan Hendrik gebracht, ofhy geloofde, een gunftige geiegent-

heid te hebben om hetgantfche Eiland te vereenigen, met zijn Zoon-

aan de jonge Koningin te huwelijken. Maarzy was onder een al te

kwaadaardig gefternte geboren,, om d'oorzaak van dit geluk te zijn.

Niettemin bracht zy een Prins ter wereld, onder wien deze gelukkige

verzoening gelchiedde. De gevangene Schotten waren d'eerften , die

van dit Huwelijk fpraken. ' De Koning'er bericht af hebbende, deed

hen in de vierdagen van Kerstijd te Ham ptonkoert komen , en zei hen -

r

dat zy eindelijk een gunftige gelegentheid hadden om een eeuwigduu-

rende vrede tuffchen de twee Volkeren te beveftigen : dat het middel

om die temaken, was, den Prins van Walles, zijn Zoon, en de Prin-

ces Maria, hun Koningin» tezamen te vereenigen : dat hy hen ver-

zocht, hem in dit voornemen t'onderfteunen; gevende hen de vry-

heid weder, zo zy daar aan wilden arbeiden, en hem , tot verzeeke-

ringvan hun oprechtheid, Gyzelaars laten. Zy beloofden altemaal,

hemtehelpen; en nahem betuigd te hebben, hoe zeer zy verwondend

X x x waren
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waren over de grootheid van zijn Hof, 't geen deze Vorft in eerronge--

meene heerlijkheid onderhield, voegden zy'er by , dat, na hun ge-

voelen, God in Engeland beter gediend wierd, als in Schotland.

"Weinig daar na vergaderde het Parlement in Engeland , van den

22 January tot den 12 May. De Koning ontfing'er van zijn wereld-

lijke Onderzaten, en van zijn Geeftelijkheid
, groote onderftanden.

Men ftond hem toe zes Schellingen van 't pond , te betalen in driejaa-

ren tyds ; en dat om hem goed te doen de koften des Oorlogs met Schot-

land , en hem in andere dringende noodzakelijkheden by te ftaan: waar

mede men den Oorlog metVrankrijk verftond, daarwy zoaanftonds

af fpreeken zullen.

Dit Parlement maakte twee zeer gewichtige wetten , welke de Reli-

gie betreffen, van dewelke de eerlte genaamtwas , Wet om de ware
Religie te bevorderen , en de tegenflrijdige te vernietigen. En dewijl

Hendrik reeds een Oorlog aan de hand had, wilde hy binnenin ruftc

wezen. Hy befloot dan tot 'dien einde de ftrengigheid derOrdonnan-

tien, zeden eenigen tijd, den Godsdienft betreffende
, gemaakt, te

verzagten. Cranmerwasdeeerftedieditonderftond ; waar in hy , doch

flaauwelijk , van de Biffchoppen van Worchefter , Hereford , Chicefter,

en Rochefter , die haar woord aan hem hadden gegeven, geholpen wierd,

.

De medeftanders der oude Religie begonnen zich betere tijden te belo-

ven , nademaal 't verbond tuffchen den Keizer en Hendrik , by na ge-

floten was. De ongunft van Catarina Howard had haar zeer verflagen.

Maar zy grepen weer moed door t'overwegen dat den Keizer veel op den

Koning zou vermogen. De BifTchop van Winchefter deed het uyterfte

geweld om 't voornemen des Aardbiflchops te verbreeken : al zijne me-

deftanders deden van gelijken met zoo brandendenyver, datdebevreef-

de BhTchoppen , die belooft hadden Cranmer niet te verlaten , begon-

nen tebelwijken. De Biffchoppen van Rochefter en Hereford, rieden,

haar een gunftiger tijd dan deze, te willen afwachten ; maarzy onbe-

kwaam zijnde te veinzen , verwierpen haren raad ; en bereid om de re-

formatie , zoo wijd dezelve zou konnen ftrecken , door te dringen, par-

ftcn zy den Koning en de Heeren vande Kamer zoo geweldig, dat haar

eindelijk 't verzoek, jegens de Ordonnantien, wierd toegeftaan, hoe-

wel geenzins in zoo grooten volmaaktheid als zy verzocht hadden , al-

zoo men daar in veel bepalingen maakte.

Het Parlement bemerkendedat de gerezeGefchillen, over het voor-

werp vande Religie, ter oorzaak vande oproerige, die haar door de

Sehrifture hadden misleid, waren ontitaan , met dezelve in haar Predi-

katiert
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katien en Boeken te verdraayen , en in Comedien , Gedichten en Lie- I na-
deren te ontheiligen; oordeeldedatmen, om verder ongeregeldheden

van deze nature voor te komen, een Formulier moeft maken, ofwel
een belijdenifle des Geloofs , over een komende met de leere der Apo-
ftelcn. Men verkoos dan tot dien einde het algemeene gebruik van't

Oude en Nieuwe Teftament , door Tindal vertaalt ; verklarende des

zelfs overzettinge vallen , fchadelijk , en dwalende te zijn. Een gelijk

verbod deed men tegens alle de Boeken, eenige Leere drijvende, ftrij-

dig tegens de afgekondigde Articulen in den Jare if^o. op ver-

beurte van een geldboete en eenige gevankeniffe, zoo wel die dezelve

zouden bewaren als verkopen. Maar men zou 't gebruik der Bybels

door andere dan Tindal, overgezet, behouden, wanneer men de aantee-

keninge, en voorreden daar van affhee. Men bekragtigde ook terzet-

Ter tijd de ordonnantienen beveelendes Konings, zoowel als de Ca-
techifmen, en andere Boeken, voorden Jare 15^0 in de Engel fche

tale, tot onderwijzinge des volks, gedrukt. Onder deze waren in't by-

zonderdievanChanceraangetoogen. Hier na verbood het Parlement

dat men geen Boeken , den Godsdienft: betreffende, zonder privilegie

zou uitgeven ; noch in geen Komedien , of verhandelinge, uirleg-

ginge ofverklaringe over de zelve doen ; willende dat 't zelve niet zou

gelchleden , dan om de affchuwelijkheid der zonden , en de ichoonheid

desdeugts, te vertonen; dezelve niet openbaarlijk te verklaren, dan

rnettoeïtemminge desKoninks, ofdie van zijnen Raad. Latende als

vooren, aan de Cancelieren , Regteren, en alle andere publijke per-

zonen, devryheid, om inbare vertoogreedenen , eenige plaatze der

Heilige Schriftuire tot bewijs aan te trecken. Men ftond aan alle Hee-

ren, Edelen, als ook hare Vrouwen, ja zelfs de Kooplieden toe, in

hare huizen den By bel te mogen lezen, met uirlluitinge van alle andere.

Deze ordonnantie ftond noch aan yder Familie toe , 't Boek geè'manecrt

indenjare 1 540.de Pfalmen, t' A BC. 't Ave Maria, en 't Geloofin

de Engelze taaie befchreven , te lezen. Wat [aangaat de Geeftelijken

die eenige zake,ftrydende tegen deze ordonnantie,zouden mogen leren,

ofprediken , zullen voor de eerfte reize veroordeelt worden tot herhan-

delinge van dien; en voor de tweedemaal't zelveaftefweren, en een

takkebosopdefchoudertc dragen; ofverbrand te worden indien zy de-

ze affweringe, en geld boete weigerden. Enopdedardetegenkomin-

ge, ten viere veroordeeld worden. Deze wet was zoo ftreng niet

tegen de Politiken , tegen welkedezelve niet verderging , dantotcon-

Hicstie harer goederen; en in geval van eeri derde tegenkominge, tot

Xxx z een
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i J43» cen eeuwige gevankenifle- En overmits den befchuldigden voor dien

tydgeen vryheid hadde, om getuigen tot haar verdediginge voort te

brengen , ftond 't Parlement 'c zelve aan haar toe ; willende dat hier

van binnen 't Jaar harer gevankenifTe zoude geoordeelt worden, maar
men voegde by deze toelatinge , een andere Clauzule, die 't gebruik

hier af benam: namentlijk dat de wet der zes Articulen altijd dezelve

kragt zou hebben. Deze wierd eindelijk weer door cen andere ver-

zagt; namentlijk dat den Koning deze laatfte ordonnantie, ofgeheel of

ten deele , na zijn welgevallen zou mogen veranderen.

Een nieuwe ordonnantie om een andere te verklaren , die de gehoor-

zaamheid vertoonden welke men aan desKonings verklaringe fchul-

digwas, gelijk wy boven in 'tg i. jaar van deze Vorft hebben getoont,

bekragtigde noch meer de laatfte Clauzule dezer ordonnantie, waaraf

wy een exempel zullen zien. Wantin plaats dat men voor dezen geen

regt kon plegen , zond*r de tegenwoordigheid van een groot getal Staats

perzonen, Officieren desKonings, Regteren, en andere meer ; zoo

verklaarden 't Parlement dat negen Raadsheeren, totdiergelijkeregts-

pleginge voortaan genoeg zouden zijn. Mylord Monjoye proteftecr-

de tegen deze laatfte wet; en dit is de eenige proteftatie, die gedu-

rende de Regeringe van Hendrik is voorgevallen , in een gelegentheid

,

daar geichil over maken van een wet is geweeft.

Het volk wierd dan verloft van de bevattinge welke zy voor henen

hadden gehad: dePolitike waren buiten gevaar van ten viere veroor-

deelt te worden ; de Geeftelijkhcid hadden geen ftrafïe te vrezen , dan

op een derde misdrijf. Vorder had een ider groot voordeel, om dat

men zig met getuigenifTe kon verdedigen. Hier door waren de oproe-

ren nut'eenemaal verydelt, aangezien deze ordonnantie tot aller tijd

van den Koning kon herroepen worden, gelijk in 't vervolg gebleeken

is. Met een woord, dezeordonnantie, die de ftrengigheid der andere

wetten verzagte , Helde 't leven der Reformateurs in 't welgevallen

desKonings; nademaal hy haar kon verfchonen, of met alle de ftren-

gigheid der vorige wetten befwaren.

Een weinig tijds voor dat het Parlement was gecafleert ; te weten

verdrag tuf- den Zondag van de Drievuldigheid, is de Vrede tuffchen den Keizer
fchea den en Koning met eede bekrachtigt, zy maakten dezelve offenftf en de-

Ktnfng. fenfif voor Engeland , voor Calais , en de omleggende landen , als me-
de voor Vlaanderen. Men kon in Mylord Herbert de byzonderhe-
den dezer onderhandeling zieu. Daar is niet gefproken van de Ech tin-

ge van de Vorftinne Maria ; maar apparentelijk beloofde den Koning
doen
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doen heimelijk, dat hy deze Vorflinne naaftEduard in den rang zijner *543.

Erfgenamen zou (lellen , 'in geval hy geen andere kinderen hadde. Dit

is het geene'twelk in het volgende Parlement gefchiede, zonder een

\voord te fpreekenoverde geboorte van Maria, 'tlsookwaarfchijne-

iijk dat den Keizer oordeelde , dat'tnoodig ware deze aanbiedinge, als

hy zag dat dit 'tal was, 't geen hy verwerven kon, t'aanvaarden, 't Is

ook buiten twijfel , dat de deelgenoten van 't oude Geloof, die hare

hoop vefligden op de wedervereeniginge van den Keizer en Hendrik,

en op de herflellinge van Maria in 't getal der erfgenamen , Charles

aandrongen , om 't deel , 't welk men hem aanbood , r/aanvaarden.

Men heeft ook groote redenen te gelooven, datBonner, die over deze

onderhandeling na Spanjen was gezonden, krachtiglijk tot het befluit

van dien, aandrong. Dit verbond was ook zeer voordeelig voor den

Keizer; hy lag de grondflag vanden Oorlog tuflehende Engelzeen
France, en fteldezigalzooinflaat gantfeh Duitfland te doen beven.

Hoefchoonen fchijn onderwijlen deonderhandelinge met de Schot-

ten in den beginne gegeven had, men vorderde egter nier. DenCar-
dinaal Beton bracht een Teflament van den laatflen Koning te voor- ^y^hltuu-
fchijn, endronghem, met behulp zijner Vrienden, in de regeringe. we|iJkva U

Maar Hamilton , Grave van Arran , die 't naaft met de Koninginne ver- J?limae
1""

maagfehapt, en beroemt was een vroom man te wezen, wierd verzogr, Ko nillc,
'

nn*

om de regeringe van den Staat, gedurende de minderjarigheid dezer Jand.
C 0t°

Vorflinne, t'aanvaarden. Al de wereld wierd vernoegt over de manie-

re waar mede hy zoo moeijelijken bedieninge ftaande hield , en ver-

wonderden haar over zijn befcheidenheid. Hy vergaderde een Parle-

ment, 't welk hem in zijn Regeringe beveiligde. Op deze tijd kwam
den Ridder Ralphre Zadler aan'tSchotfe Hof, om't Huwelijk te flui-

ten, en den Regent te verzoeken de jonge Koninginne in Engeland te

zenden. Hendrik zelfs gelovende dat 't belang over dezen Heer kon
werken , belafle Zadlcr de Vorflinne Elizabeth zijn Zoon aan te bie-

den. En nademaal den Regent de Reformatie was toegedaan, en Be-
ton haatte, bewilligde hy lichtelijk in'tHuwelik van de Erfgenamen
der twee Koningrijken. Deze onderhandelinge is in de Maant Augu-
flus gefloten. Een dezer articulen was , dat de jonge Koninginne tot

den ouderdom van tien jaren in Schotland zou worden opgevoed,- dat

Hendrik aan haar een Heer met zijn Vrouw, met andre perzonen tot

twintig in 't getal , zou mogen zenden , om baar te dienen : en dat zes

SchotzeHeeren totGyzelaars zouden gegeven worden in verzekerin-

ge van.de uitvoeringe dezer Articulen.

Xxx 3 Den
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.1543* De Cardinaal van den Regent in de gevangeniffe gehouden zijnde
j

2,00 lang men deze onderhandelinge bewerkte , kocht de 'Wachters

om, en voegde hem by de Koninginne Moeder, die, zijnde een Zu-
fter van den Hartog van Guife , en opgevoed in 't France Hof, met een

grooten drift de belangen van dat Hof onderftutte. Al deGeeftelijk-

heid omhelfde dezelve party ; uit vreze dat dit Huwelijk van de jonge

Koninginne, metden Vbrft vanGalles, tot ondergang der oude Re-
ligie mocht wezen. Deze party was machtig. Men wikkelde hier alle

perzonen in , die eenige gunft van 't France Hof hadden ontfangen , of

eenige onderftand van 't zelve verwachten. Ondertuffchen vertoonde

men aan'tvolk, dat'thaar veel voordeeliger zou wezen, de jonge Ko-
ninginne aaneen Franze, ais aaneenEngelze Vorft tenHouwelik te

geven , nademaal een Franze Vorft zou vrezen , dat de Schotten zijg in

handen der Engelze zouden geven,ingeval hy kwalijk met haar kwam te

handelenen plaats dat zy onder een Engelze Vorft,al de ftrengigheid van

van een zwaar juk te verwagten hadden. Een langdurige oorlog de Schot-

ten reeds driftig tegen de Engelze gemaakt hebbende, boezemde deze

opftokinge haar noch eengrooter haat tegen de Engelfchen, in. 't Be-

lang van de Religie deed vele een groote tegenheid over dit Houwe-
lijk bevatten; en niet dan een klein getal, hoewel van de magtigfte des

Rijks, volherden in dit voornemen t'onderfteunen j hellende na de

zyde der Reformatie j bemerkende met droefheid , dat de Fron trieren

van den Staat, t/aller tijd, voor het woeden der Heirkragten , bloot

ftonden.

pa«v de"

e
.

't Tranfche Hof kanten zith geweldig tegen dit huwelijk , en óeed
Franichen den Grave van Lenox vertrekken , om hem als Hooft voor deze factie

an
8
dele.

C
hy de Reine Merete ftellen. Dezen Heer was de eerfte in den rang

van fucceffie ," naaft den Grave van Arran ; zy waren beide uit het

Koninklijke Huis van Stuarts,- en Lenox was zeer van Jacob de Vde be-

mind geweeft, nemende echtereen ander middel aan, om deze onder-

handelinge te verbreeken. Men gebruikte tot dien einde Jan Hamil-

ton, onwaardig den broeder van den Grave van Arran te zijn, die in "t

gevolg Aards-Brflchop van Sint Andries gemaakt wierd. En nade-

maal den Grave van Arran in zijns Vaders Huis no'ch opgevoed, als

zijnde het eenige wettig kind , zijnde gebooren omtrent 't einde van

zijn Vaders leven , was niet veel in de belangen der Hoven onderwezen.

Zijn Broeder bedroog hem dan lichtelijk; deze maakte hem onder de

handwijs, dat men hem de regeringe benemen, en on-echt verklaren

20Uj indien hy onderftond deCatholijke Religie uit te roeyen, metdc

j
0nge
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jonge Koninginne aan een Vorft,in Ketteryen opgekweekt, te belleden. 1543:

Waar over men noch inopmerkinge moeft nemen -dat in den jare i 507.

èe Vader vanden Grave van Arran van zijn Huisvrouw wasgelchei-

den geweeft: , ter oorzaak van een voorgaande Huwelijks Contract, waar

mede zy met de Zoon van Mylord Yefter , die haar op het zelve beriep,

verbonden was. Tien jaren na deze Egtfcheidinge , had dezen ouden

Graaf een andere Vrouw getrouwt , uit welke den Grave van Arran ge-

fproten is, datdeonderhandelinge van alle deze dingen noch in wezen

waren. Hamilton zei noch tegen zijn broeder , dat dit voorige Contract

niet gemaakt was dan tot bevorderingeder Echtfcheidinge : en ingevalle

Lenox,onderfteunt door 't Franfche Hof, van den Paus herdoeninge van v

dit Proces , en herroepinge der uitfpraake verwurf , zoo zou buiten

twijffel het tweede Houwelijk van den ouden Graaf, voorongeoorloft,

worden verklaart ; en hy by gevolg een onwettig kind. Dezeoverwe-

ginge was van een groote uit werkinge in de geeft van den Grave van Ar-

ran. Hy verlier dan zijn eerfte voornemen, en omhelfde de belan-

gen van Vrankrijk. Lenox dan geheel onnut en veronachtzaamt zijn-

de , en hem verlaten ziende van de Koninklijke Moeder, van het Fran-

fche Hof, en van den Cardinaal Beton , week in Engeland , alwaar den

Koning hem zeer gunftig onthaalde, en aan hem Margarita Douglas,

zijnNichte, zijnde een Dochter van den Hertog van Angus,tenHou-
welijkgaf, welke Hertog met deKoninginneDouariere van Schotland

was getrouwt geweeft. Na dit Houwelijk isgevolgt de geboorte van

Mylord Darnley, Vader van Jacob de VI. in welkers perzoon de ver-

eeniginge der Schotten en Engcllchen gemaakt is.

Na deze bevorderinge overwoeg de Franze fa&ic , hoedanig men
metde Gyzelaars, die in handen van Hendrik waren , zou handelen;

hier over befloot men dat zy haar eigen zaken , ten befte zy konden

,

zouden behertigen ; en dat men de zelve ter believen van den Vorft

zou laten. Den Grave van Caffilis , die te goedhartig en te deugtzaam

was, om zoo fchandigen daad te doen, tragteomde anderen tot nako-

minge der onderhandelinge te bewegen. Eindelijk dit nietkonnende

uitwerken, begeeft hem als een gevange na Engeland. En gelijk men
menigmaal ziet , dat de dappere daden, hoe kwalijk dezelve ook uit-

vallen, noch altijd haar beloninge in zich zelven hebben, men ook

perzonen vind die over de zelve gevoelig zijn , zoo deed dit Hendrik

een groote achting voor deze Graaf hebben. Hy noemde ze hem den

Regulus der Schotten ; maar handelde hem heel anders, dan Car-

thago den ouden Regulus gedaan had. Hy gaf aan hem groote giften 3
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*T-I3- en fchonk hem zijn vryheid, en zond hem met deGyzelaars wederna

Schotland ; willende zijn ongelijk dooreen algemeener en treffelijker

middel herftellen, dan die geene zou wezen, welke hy zou konnen

nemen-, met de te niet doeninge van een klein getal perzoonen.

Ik heb deze zake wat wijd uitgebreid , om dat de zelve groote verlig-

tinge zullen geven in de zake van Schotland , die in de volgende Rege-
ringe, zeer met die van Engeland verwert zijn geweeft. Beha!ven dat

de geene die hier over hebben gefchreven , 't zelve zander naukeurige

aunmerkinge hebben gedaan j ofwel de gelegentheid niet gehad hebben

om de publike verhandelinge,die ik over dit voorwerp heb gezien, te on-

derzoeken.

oorlog met Het kwaad verftand 't welke eenigen tijd tuflehen Hendrik en de
deFrancc Franze was geweeft, borft tot een openbare verbrekinge uit, waarvan:

My lord Hewert de gronden en gevolgen heeft gelegt. Hendrik klaag-

den over vele zaken ; en onder andere over een die tot ons voorwerp be-

hoort,- namentlijk dat de Koning van Vrankrijk, zijn Koningrijk niet

had ontrokken, uit de gehoorzaamheid vanden Paus, en tot de her-

ftellinge der Kerke niet had gearbeid, gelijk hy verpligt was geweeft.

De vordere klagten van dezen Vorft waren, dat de Franze vericheide

poginge over dit voorwerp hadden gedaan ; dat het France Hof het

Penzioen aan haar niet betaalden ; dat men Ardres deed verfterken,

digte by Calis gelegen. Dat deze gebeimenhTen , door den Koning van

Vrankrijk, aan de Keizer waren ontdekt ; dat dezen Koning zyn Dogter,

en daar na deZufter vanden Hertog van Guize aan den Koning van

Schotland , een vyand van de Engelfche , ten huwelijk had gegeven

,

dat dien zelven Vorft met de Turken was verbonden. En eindelijk

dat hy geweigert had alle deze zaken te herftellen.

Nieuwe ver- Inde Maand van Julius,. trouwde Hendrik Catarina Parre, We-
voigingder duwevan MylordNevil Latiner. Deze Koninginne was een heime-

ten, lijkc Vriendinne der Proteftanten j maar zyhad demagt niet die van

Windfor, tegen een onweer dat op haar itorre, tebefchermen. Want
alzoo den Koning daar menigmaal na toereifde, zoo wilde hy aan deze

plaats blijken van zijn wreedheid geven, 't Is dan op zekeren tijd gebeurt,

dathyde Vrede met den Keizer geflooten hebbende, zijn oorennade
medeftanderen der oude Religie , wat meer dan na gewoonte neigden.

Daar was binnen Windzor een vergaderinge van Proteftanten , waar

van de voornaamfte waren , Robbert Teftwood, en Jan Marbek, Voor-
zangers; Hendrik Filmer, daar niet woonagtig zijnde. Den Ridder

Philip Hobbey , Mr.Hobbey zijn Vrouw, en andere Officieren van

'tHof,
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't Hofbegunftigden haar ; niemand had haar, gedurende 't leven van

Cromwel, derven ontruftcn. Maar na 't overlijden van deze Die-
naren van den Staat , begon men haar met een nydig oog aan te zien.

Den Leeraar London, die de gunft van Cromwel door flaafagtige

vleyinge had verworven, en die zelfs was gebruikt tot de onder-
druckinge der Kloofteren , en hem groote Kentcekenen van zijn

yver had gegeven , nademaal hy had doen afwerpen , de Beel-

den en Rilicjuien , die 't volk in bygelovigheid hielden: dien zel-

yen Leeraav vervoegde 2ich in 't gevolg by Gardiner, en bekomt
door hemeen Canonizye van \v'mdzor. Omdan tetoonen, dat

hy zijn huik na alle winden kon hangen , of wel om het quaad 't welk
de oude Religie door hem had onttangen , te herftellen, zoo maak-
ten hy een geheel Informatie-Boek tegens de Proteftanten van Wind-
zor; haar noemende^ Belijderenvan 't nieuwe Geloof. Gardiner
deze informatien bekomen hebbende, verzogt den Koning enden
Raad, een commiflie te verleenen , om de verdagte huizen binnen

\Tindzor te doorzoeken , alwaar men veel boekea tegen de zes Ar-
ttculenhad. Dit bevel wierd gegeven, totonderzoekingevan die

plaats j maar niet tot die van 't Kafteel. De perzonen welkers na-

men wy zullen noemen , wierden in arreft genomen. Men vond
in harehuizinge, eenige van de Boeken , die men daar zocht. Den
Leeraar Hains, Deeken van Exeter, en Kanonik van Windzor,
wierd ookgevangen genomen, als mede den Ridder Philips Hob-
feey. Men vond ook in't Huis van Marbek gefchreven aanteeke»

ningen , over den Bybcl , en een overeenftemminge in 't Engels met
de hand gefchreven ; en nademaal dit geen man van ftndie was , zoo
dagt men dat deze aanteekeninge, met de overeenftemminge, van
iemand anders was; en dat hy de zelve maar uitgefchreeven had.

Men verhoorde hem dan eerft, denkende iets tot ontdekkinge van
de andere uit hem te verftaan. Maar hy droeg nochtans zorge ge-

noeg, van niette zeggen , dat haar fchaden kon. Op verfcheide

ondervraginge die men hem deede, antwoorde hy, dac die hand-
fchriften zijn werk waren ; dat hy al de Boeken die hem ter hand
kwamen, las; en dat hy een vergaderinge maakte van allede Auteu-
ren, over elke plaatze der Schrifture; hy voegde daarby, dat ie-

mand van zijn vrienden hem zoo neerftig ziende, hem had geraden,

een overeenftemminge tot zijn gebruik temaken. Maar dat hy hem
had geantwoord dat hy niet wift wat zulks was; en vervolgens 't zel-

v<e uit zijn vriend verftaan hebbende, een overeenftemminge in't

Y y y Latijn
,
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Latijn, en een Engelfche Bybcl had gekoft; dat hy met die twee

Boeken, en het weinig Latijn, waar mede hy hem kon behelpen,

had aangevangen deze overeenftemminge temaken, en met de zel-

ve gekomen was tot de letter L. Gardiner, nog zijne Medcgezellen,

konden een zaak die haar zoo buitenfporig fcheen , nauwelijks gelo-

ven. Maar Marbekzeide tegen haar, dat byaldien zyde moeiten

wilden nemen, van de woorden te zoeken, die begonnen met de
letter M.en ter zelver tijdhem eenLatijnze overeenftemminge en

een Engelfche By bel wilden ter hand ftellen, hyhaarin korten tijd

zou betoonen dat hy de waarheid fprak. Men nam hier de proefaf

;

en men bevond dat hy des anderen daags, drie geheele vellen papier

over die zelfde woorden gefchreven had. T)e Biflchoppen waren
hier over zoo voldaan als verbaaft; haar verwonderende over de

neerftigheid en geeft van dezen armen menfeh. Dit voorval wierd

geheel rugtbaar j en kwam zelfs d e Koning ter ooren , die hier over

zy, dat Marb«k zijn tijd beter beftede , dan zijn onderzoekers

deeden. De andere perzonen bleven in de gevankenifle tot den
24fte July , als wanneer den Koning bevel gaf , dat men haar te Wind-
zor oordeelen zou.

Den 27fte ging Capon, denBifTchop vanSarum; Franclin, Dee-
ken van "Windzor ; Fahel , Parochiaan van Raiding , en drie Rechte-

ren van 't Rijk in de Vierfchaar , over dit voorwerp. Degevange-
nen wierden befchuldigt de Miffe tegen gefprooken te hebben: en

Marbek een geheelen Zendbriefvan Calvinus over dit voorwerp ge-

copiert te hebben: hy antwoorde.dat hy de zelve had uitgefchre-

ven voor dat de wet van de zes Articulcn gemaakt was. De twaalf

Rechterendie men haar gaf, waren uit die plaats niet genomen om
dat men haar gebureh wantrouwde: maar men had de zelve uit de
bygelegenc Hoffteden genomen. Men veroordeelde dan deze on-
gcluckige om verbrand te worden; dezeZententie wierd den vol-

genden dag aan drie van de zelve volvoert: maar Marbek kwam vry

door behulp van den BifTchop van "Winchefter } aan wien men 't zelve

bevolen had. De andere leden de dood, met kloekmoedigheid, en
geruftighcid, op een zeer Chriftelijke wijze; biddende God voor
hare vervolgeren; haar overgevende aan zijn Barmhertigheid , door
de bcmjjddclingc van Jezus Chriftus.

In hen vonnis, lag den Doctor London , en een Advocaat, met
name Zymons, Verklikker in dit flag van vervolginge, dengrond-
Üag van befchuldingc , tegen veele Officieren des Konings , 2e wel-

ke
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&e de Protcftantcn van Windzor hadde begunftigt. Deze waren i ƒ43,

den Ridder Philips Hobbey , den Ridder Thomas Cardine , met ha-

re Vrouwen , en andere meer. Okam, Secretarus dezer Vierfchare,

wierdmet de nieuwe informatie na Gardiner gezonden ; maar een

huisgenoot van deKoninginne hier af verwittigt zijnde, begafhera

aanftonds ten Hoof, en openbaarden 't geen hy daar van wilt. Okam
wierd dan zoo haaft als hy was aangekomen, in arreft genomen; en

als men zijn papieren onderzogt, vond men in de zelve een bewerp

vanzamenfweeringe, om dezeEdelen van kant te helpen, metnog
een gevolg van kwade voornemens, waar over den Koning zeer

vertorend was. \Fy weten de omftandigheden dezer zake niet;

maar den Advocaat, en den Doctor wierden ontboden, en hier

regens ondervraagt. Zy niet wetende dathaarc brieven waren on-

derfchept, verzcekerden hen niets van deze zaken, waarvan men
hen fprak, te weten, en deedenhieropeenzolemnelen eed. Doen
bragt men hen hare eigen brieven voor den dag 5 de ftraf volgde de

misdaad kort op de hielen. Zy wierden dan te paart geleid met het

aangezigt nadeftaart gewend, met eenopfehrift op 't voorhooft,

om de oorzaak hunner itraffe te kennen te geven. Hier na zette men
haar op de kaak binnen "Windzor , binnen Reiding , en Neu -

bury, alwaar het Hofwas. Deze fchande trof London zoo £cvoc-

lijk , dat hy na dien tijd niet lang leefde. Zoodanig waren de Ver-

volgers der Proteftanten.

Dit is nochtans 'tminfteby 'tgeenede Biffchopvan Winchefter confpintic

had voorgenomen te doen ; hy bemerkte de Officieren van 't Hof, ^f"
Cr ' n

als perzoonen die zijn gramfchap byna onwaardig waren ; de on-
gunftvan Kranmerwas't voornaamfte doel van zijn begeerte. Hy
liet niet afvan Hendrik in te blazen, dat 'x onregtvaardig was, de

arme menfehen te vervolgen , zoo lang als den bekhermer der Ket-

teryen, dehoogfte waardigheid der Kerke, en de goede gunft zijns

Meeftcrs bezat. Den Koning begerig om te zien , wat het doelwit

van al deze voorbereidingen waren , gelietzich'toor na deze klag-

ten te neigen : en betuigde dathy vernoegt zou wezen , om te weten

wat men den Aartsbiflchop zou te lafte leggen. De medeftanders

van de oude Religie , door dit klein voordeel opgeblazen , beelden

hen in dat Cranmer nu in korten tijd inongunft zou raken; nade-

maal de Koning , die tot die tijd toe niet had willen gedogen dat mea
tot nadeel van den Aardsbiflchop fprak, eindelijk had toegedaan,

«da* men hem 't zelve zou verklaren. Zy maakten dan een memorie
Yyy z

'

van
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*J43» vanklagten, en gaven dezelve aan den Vorft, die een weinig daar

na over zijn Jagt, in de Rivier, wandelende, hem na 't Paleis vanden
Aartsbiilchop liet roeyen. Als Kranmer door zijn huisgenoten

ziet de An- wiert verwittigt, dat den Koning naby was, begaf hy zich aan de

va^Enge" kant van c water - Den Koning hem in 't Jagt doen komen hebben-
land, de, en zich alleen by hem vindende, klaagde terftond over den

voortgang der Ketteryen, alsmede over de fcheuringcen wanor-
dingc die de zelve hadden veroorzaakt. Hy zei vorder te zullen

werken om de voornaamfte befchermers der Ketteryen t'ontdekken ,

om de zelve ftrengelijk te ftraflfen , en de onderdanen door dar

exempel een fchrik aan te jagen. Dit gezegt hebbende , verzogthy
hier over het oordeelvan Kranmer. Den Aardsbiflchop prees dit

voorneemen ; maarhy verzogt Hendrik, eerft wel te willen onder-

zoeken watKettery was, en geen menfchenals Ketteren te willen

veroordeelen , die 't waaragtige woord Gods tegen de vindinge

dermenfehen verdedigden. Zyfpraken nocheenige» tijd over dit.

voorwerp; eindelijk zei den Koning tegen Kranmer, dat men den
voortgang der Ketteryen op hem wierp j en gafhem de Articulen die

de Kanonikcnvan Canterbury, en cenigeRegteren van die plaats,,

uit de Provincie van Kent, tegen hem en zijn AalmoefTeniers had-

den voortgebragt. De AardbhTchop dezelve gelezen hebbende,,

wierp zigop zijnknien neder, en verzocht dat de zaak volgens de

wet mogt worden geoordeelt ; daar by voegende, dat hoewel hy in die

zelve meninge was, in welke hy hadgeweeft, ten tydc alshy zich

tegen de wet der zes Artikulen ftelde , hy echter niet tegen deze wet

had gezondigt. Voort wierp Hendrik hem eenigequeftien voor,

aangaande zijn Huisvrouw; hy antwoordedat hy waarlijk was ge-

trouwt; maar dathy zijn Huisvrouw naDuitfland had gezonden,
ten tijde als den Priefteren 't huwelijk was verboden. Deze opregtig-

heid en goed vertrouwen bewoog Hendrik in diervoegen, dat hy
niet vernoegt zijnde met al deze verborgentheden aan hem te heb-

ben verklaart, hem beveclde om zijn belchuldigers te vervolgen ; en
hoewel Kranmer zig verontfchuldigde , niet begeerig zijnde hem
in zijn eigen zaak zoodanig te gedragen , beveelde den Koning-

hem zelfs Regters te verkiezen. Hykoos dan hier toe zijn Ampt-
man en Opper-Boekhouder, by welke den Koning noch een dar-

de voegde. Deze Regters wierden in de Provintie van Kent ge-

zonden , alwaar zy drie weeken dporbragtcn om de Auteuren van

<d$Z€ befchuldiginge op te zoeken. Eenieder ontkende dit werk;

zoo.



In E N G E L A N D. III. Boek. $p?
200 haaft als zy verftonden dat de gcnegenthcid van Hendrik in fjftT»

alles zoo beproeft was. Als deze Gecommitteerden nu zeer lang-

zaam vorderden, zoo verzogteneenige vrienden van Kranmer aan

den Koning , dat men een man van dapperheid en bekwaamheid , de

welke de zaak eerder mogt ontdekken, naKentzou zenden. Deze
laftwierd gegeven aan den Dodor Lee, Deeken van Jork, die om-
trent Alderheilige^rvertrok. Dien Lceraar welke men zoo bekwaam
had gevonden, öjn doverborgentheden in't onderzoek der Kloo-

fters te ontdekken , 4iad die zelve bekwaamheid in dit onderzoek.

Hy deed de papieren van de perzonen die hem verdagt waren,terftond

in verzeekeringnemen , en vond onder de zelve de brieven yan den

Biflchop van Winchefter, van den Doctor London, en vaneeni-

ge andere perzonen voor de welke Kranmer grote genegentheid had

,

en met welke hy gemeenzaam had geleeft. Den geheelen handel

wierd hier door ontdekt. Maar hoewel den Koning genoegzame

blijken had , dagt'them echter niet raadzaam te wezen, veel gerugts

hier over temaken , nademaal 't Parlement ftond te vergaderen.

Ten anderen zoo en drong den AardsbuTchop tot de ftrafte der Grotezedig-

fchuldige niet aan: Zy waren zoo veilig door de zagtmoedigheid heidvan

van dezen Geeftelijken Heer, door zijnbetragtinge van't Gebod Kr" nmerj

des Euangeliums , om 'f quaad met giedc te beloonen , dat al de

wereld byna geloofde , dathem te beledigen , het befte middel was

om zijn genegentheid te winnen. Daar waren onder deze befchul-

«ligers twee perzoonen , de welke hy zeer had verpligt , waar af

deneene was den Stedehouder van den BiffchopDouvres, en de an-

dere een Regtsgeleerde, waar van hy hem menigmaal had gedient.

Al de wraake die hy van hen nam , was , dat hy hen hare brieven ver- -

toonde , en vermaande , eerlijker en trouwer na deze , te willen

handelen, haar verraat te vergeven, en voortaan , ten opzigte van

haar , te zullen leven , als een man die niet meer denkt dat hy bele-

digt is. Te dier tijd verzogteen man van ftaataan hem zijn hulpe

by den Koning; hy bewerkte terftond deze zaak; en had de zelve

byna tot des zelfs voordeel ten einde gebragt, als wanneer den Ko-
ning te binnen kwam dat deze een van zijn beichuldigers was ge-

weeft; en aan den AardsbuTchop vroeg, of hy geloofde , een van

zijn vrienden te dienen? den Aardsbiuchop antwoorde^ daar niet

aan te twijfelen. Waar op den Koning zei , dat dit eenfchelm, «i

zijn dood vyand was. Hy beval zelfs aan den Aardsbiflchop zoo

haaft als hy hem weder zag, hem als eenfchelm te willen handelen.

Yyy 3 Ejï;
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i ƒ43- En als Crsmmer antwoorde dit de taal van een AardsbhTchop niet te

zijn, dat den Oppergebieder uitdrukkelijk had belaft, niette feilen in

't geene hy had bevolen. Maar des Konings gehoorzaamheid voor die

tijd met Kranmers zedigheid niet overeenkomende, bleef de zaak in

dezen (laat. Als dit bekend wierd , zagen alle menfehen , die met
geen blinden drift tegen hem waren ingenomen, zeer klaar ,"dat zijn han-

delingen overeenkomftig waren, met het voorbeeld en leere Jezu
Chrifti, die de nedrigheid en zagtmoedigheid zelve was , dat hy waardig

was een groot Biflchop, en herftelder der ware Religie te zijn ; aange-

zien hy in zeermoeyelijke bejegeningen, 't gene hy aan andere leerde,

zelfs bètVigte. De Auteuren waar aan wy de kenniiïe dezer zake zijn

verfchuldigr, hebben vergeten den tijd aan te tekenen, op welke deze

zaken zijn voorgevallen. Maar zeekere om Handigheden doen mijn ge-

loven, dat dezelve moeten worden overgebragt tot den Jare i 543

.

1544» Het Parlement vergaderde den 14 van Louwmaand des Jaars 1544.
Nieuw Pailc-

£n nlaakten onder anderen een wet, welke de Succeffie reguleerden,

overmits Hendrik zich over de Zee moeft begeven , om zijn Vyand , den

defiiicSSs. Koning van Vrankrijk , te beoorlogen. Men verklaarde ingevalle den

Vorft Eduard zonder kinderen kwam te overlijden , en den Koning
geen andere kinderen naliet, de Kroon zijn oudfte Dochter Maria zou

toebehoren '

3 en ingevalle zy zonderkinderen kwam te overlijden, of

de reglementen die hy zou maken , te fchenden , 't zy door opene brie-

ven
,
gegeven onder 't groot Zegel , 't zy door Teftament , ofhand-tee-

keninge, zoo zou de VorftinneElizabeth den Throon beklimmen J en

de zelve op haar nakomelingen fuccederen; dog indien zy geen kinde-

ren hadde, ofde wetten haar door den Koning opgeleid kwam te vio-

leren, deKroonzou behorenaan diegene welkeden Koningtot dien

einde in zijn Teftament of opene brieven zou noemen. Dezeftellinge

gemaakt zijnde , maakte men een Formulier van een nieuwen eed, om
de authoriteit van den Paus afte Averen , en te beloven de fucceffie,inge-

volge van deze ordonnantie, te mainteneren. In de zelve wet veroor-

deelde men alle perzonen als verraders van den Staat , die weigerig zou-

den zijn dezen nieuwen eed te doen , ofdie eenige zaken zouden fchry-

ven of zeggen , waar door deze ordonnantie zou worden gefchonden

,

ofde Erfgenamen van Hendrik in haar agting ofleven worden beledigt.

Dit reglement is buiten twijfel gemaakt, totuitvoeringevaneenigby-

zonder Artikel , waarmede Hendrik met Carolus de Vyfde, over een was

gekomen ; en aangezien al de hoop van de medeftanders der oude reli-

gie beftond in de verhefiinge van Maria op den Throon, zoo beloof-

des
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den zy hen groore zaken uit 't gevolg van deze wet. Maar men zag 1^44,
ligtelijk hoe Hendrik door dit middel , de Souveraniteit en 't regt der

fucceflje verminderde; aangezien hy door een nieuwe genegentheid

zijn geztg tot nadeel zijnérSucceffeuren wijd uitftrckte.

Menmaaktein dit zelve Parlement een andere wet om de flrengig- ^«betref,

heid van de ordonnantien der zes Artikulen te verzagten. De twee confpimie.

Huizen waren over t voorwerp defcr laatfte wet lang in onderhandeling,

repvoyerende de zaak verfcheidemaal aan den anderen. Eindelijk be-

"kragtigde den Koning 't zelve dooropene brieven van den zp Maart.

En nademaal 't meenigmaal gebeurden, dat men onregtvaardelijk

eenige perzonen befchuldigde , en langen tijddeinformatien bewaar-

de, om de zelve meer kragt te doen hebben, zoo bragt't Parlement

eenige hulp middelen tegen dit quaad. Zy ordonneerden dan dat de

vervolgingen
,
gegrond op de ordon nantie der zes Articulen , niet zou»-

den valideren, dan als de zelve zouden worden bekragtigtmetdeneed

van twaalf perzoonen , ten minften voor drie CommiflarhTen van den

Koning , tot dien einde genoemt. Zy voegden noch by deze ordonnan-

tie, dat men niemantin arreftzou mogen nemen dan na een publiquc

befchuldinge , of een expres bevel des Konings. Dat de vcrvolgingc

tenlangfte ten einde van 't Jaar zou moeten worden aangeleid 5 en in-

dien in een Predicatieftrijdige redenen tegen de ordonnantie der zes Ar-

ticulen wierden gevoert, deklagte op 'tuiterfte binnen veertig dagen

moeften gefchieden , indien men geen regtvaardige oorzaak van langer

uitftel kon bybrengen. Eindelijk men gafaan de befchuldigden al de

voordeden , die de wet in alle Criminele befchuldinge zou konnen toe-

ftaan. Deze ordonnantie zag blijkelijk op de zamenfweringe in 't vori-

ge J
aar , tegen Kranmer , en eenige Officieren des Koninks gemaakt.

Men beveiligde in't zelve Parlement de ordonnantie, op eenandere Dlt e**r*St

tiideemaakt, om den regel derregtente overzien: men maakten ook 's 'nonz-e

1 --J 1- v 1 i-i J verz^ame-
ter zelvetijdeen verzamehngevan Kerkelijke wetten diemen voortaan imgeNo 84.

in Engeland zou onderhouden. Kranmer drong met groten y ver tot

de uitvoeringe van dit voornemen aan. En om de noodzakelijkheid .

hier van te betonen , zoo maakte hy een extract van verfcheide wetten

uit den regel der wetten , waar door hy bewees , dat men zonder onregt-

vaardigheid , eri fchande niet kon toelaten , dat zodanig een Boek , den

regel van 't leven enftudie der Kerkelijke perzoonen zou zijn. Hy
wilde dan dat men een lichaam van wetten zou verzamelen , na 't welke

allegeeftelijke Hoven hen zouden reguleren ; maaralzijn arbeid was,

gedurende de regeringe van Hendrik , onnut , nademaal deze zaak onge-

decideert
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«f44» decideert blijvende, de Souveraine magt zich verder kon uitftrekken
3

en 't gezag dercivile Hoven verder ging, dan zy zonder 't zelve zou

hebben gedaan.

Het Parlement maakte noch een byzondere ordonnantie, om den

Koning eenigezommen geldster hand te Hellen, dewelke dezen Vorft

had opgenomen. Deze ordonnantie, waar van ik fpreek , is een andere

zeer gelijk , welkers Copye wy tot den Jare 1 f 3 o hebben overgebragt.

Zy voegden daar alleen een Clauzule by , naraentlijk dat die gene , wel-

ke of ten dcele, of geheel waren betaald , van'tgeenezy aan den Ko-
ning hadden geleent, zouden gehouden zijn van weder te geven 't gee-

nezy hadden ontraogen. Den 29 Maart, waren alle zaken geè'indigt,

en 'r generaal pardon met de ordinaire bepalinge gegeven , en onder an-

dereook voorde Ketterye : het Parlement wierd tot den 4 November
geprolongeert.

Hendrik had in deze tijd de Francen en Schotten tot Vyanden. On-
Tin Hendrik der dit pretext verhoogde hy de Munt en verlaagden dezelve weder:

VY
n

ten
^en Auteur die zijn verantwoordinge heeft gelchreven, zeid de oorzaak

waarom hy op die tijd de prijs van 't geld veranderde, is gewceft, ter

oorzake dat 't zelve door gantfeh Europa b)naverfpreid zijnde, geheel

uit Engeland mocht gaan. Hy had voorgenomen zijn hoftiliteit eerft

tegen de Schotten te tonen. Hy zond dan tegen hem een Scheepsmagt,

onder het beleid vanden Grave van Harttort, hier na Hertog vanSo-

merzet, die een inval in Grantham dede, plonderende en brandende

de Steeden Leith, enEdenburg, alwaar men meer rijkdommen vond
,

als men dacht dat in die twee plaatzen konden wezen . Hartford rava-

geerden voorts 't geheeleland totBerwik toe, rovende en brandende

wat hem op de weg voorkwam. Maar hydeeteveel, indien hy had

voorgenomen het hert der Schotten te winnen j en te weinig, indien

hy hun vryheid had willen vertreden. Want Meefter zijnde van de

Stad Edenburg, verzuimden hy 't Kafteel te belegeren , welkers bemag-
tinge hem zekerlijk tijd en bloed zou hebben gekoft. Hy dagt ook al-

zoo weinig om Leith te verlterken , ofdaar guarnhoen in te leggen. Dc-
ietwee grove miffligen geven genoeg te kennen, dat dit een {legt be-

leid was, en de mezuren zeer kwalijk waren genomen. Want indien

men Leith had verfterkt en een Vloot had gehouden aandeeeneofd'an-

dere kant , tuffchen de hoogte van deze plaatze, en tuffchen de hoogte

van Berwik , ofvan Tunmon , zoo had de commercie der Schotten wej

haaft een einde genomen , Edeaburg had geruineert geweeft , het Frai_

ze fecours had geen vryen doortogt gehad 5 en de Schotten hadden ge_

dwoB-
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dwongen geweeft, van haar onder het jok van Hendrik te bukken.
Maar de verwoeftinge die dit Heir deed , verbitterde en vereenigde
haargemoederen , in hun voornemen , van nooit van de France Kroon
te zullen fcheiden ; want als den GraVe van Lenox door Hendrik na
'c Wefter gedeelte van Schotland was gezonden, al waar hy 't meefte
gezag had, kon hy geen gevolg met zig nemen; indiervoegendatden
Commandant van 't Kafteel van Dunbritton, die zijn Luitenant was,
hem weigerde die plaats in handen te (tellen , en hem zelfs daar van
daan dreef, als hy vernam dathy den Koning van Engeland Meefter
van die plaatze wilde maken. Andere zeggen dathy uit eige beweging
de vlugt nam , uit vreze van gearrefteert te worden.

Hendrik die na Vrankrijk ftond over te gaan , befloot .voor al zooda-

nig een ordre in de zake van de Religie te flellen,dat ieder party reden van

vergenoegen zod hebben; en nademaal Audley om dezetijd kwam te

overlijden, zoo gaf den Koning 't Zegel aan etn yverig medeftander

der oude Religie. Dit wasMylord Wriotheilcy , die te voren Secreta-

ris van Sraat wasgevveeft. Maarhy verwaardigde den Ridder Willem

Petre, eeu groot vriend van Kranmer, met de waardigheid van 't Se-

cretaris amptvan Staat. Hy noemde deKoninginne metden Aards-

biflehop van Canterbury , de Cancelier , den Grave van Hartford , en

de Secretaris Petre, om in zijn afwezentheid te regeren ; eindelijk,

noemde hy den Grave voor zijn Luitenant Generaal, indien men wierd

genootzaakt eenige troepen teligten. Nu hadden de Protellanten van

de kant van dien Heer niets te vrezen. Hendrik deed nog een zaak de-

welke hen wonder wel behaagden; hy verpligten 'r Parlement, om
tebevelen dat de gewonelijke Gebeden inde proceffieen Litanieinde

g«meenetaal wierden overgezet. Men kan hier van in onze verzame-

linge N°. 8 5. zien dat dit reglement aan Kranmer den 11 july ingezon-

den , met ordre om 't zelve in dieProvintie te doen aannemen. De
Reformateurs verheugden hen over dezen voortgang , en aangcficn

deze ordonnantie een oude mifïïag vernietigde, en de zelve genoeg-

zaam betuigde, dat Hendrik op een nieuw 't oor neigde, naden
raad , die men hem gafom de reformatie te bevorderen , zoo beloofden

zy hem meer andere veranderinge van die natuur , aangezien de reden

,

welke den Koning bewoog , om deze Gebeden te doen overzetten , zich

tot alle andere bedieningen indenGodsdienfl uitftrekte.

De zaak dan zoo in ordre gebracht zijnde, en 't Leger reeds de voor -

togt genomen hebbende, ging den Koning met groote pracht in een

5chip, welkers Zeilen van goutdoek waren. Hy^ontfcheepteopden

Zzz 14.. July

754V
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*f44- 14*- ]uty te Calis, en floeg zijn Leger voor Bologne neder, hoewel

den Keizer hem had geraden recht na Parijs te trecken 3 achtende de

fceraachtiging van Bologne van meer belang dan eenigc andere zaak.

Deze Stad gaf zich over na een beleg van twee maanden ; den Koning

deed zijn intrede aldaar op den 18. September met groote heerlijkheid.

Maar den Keizer vergenoegt van deze tweeKoningendus tegenden

»anBoio- anderen gaande te zien, en oordeelende zijn voordeel uit hunne ver
gac wijderinge te konnen trecken , welke hem zekerlijk de middelen ver-

lichten om Duytfland ronder te brengen, floot den Vrede met Vrank-

cijk op den 19. September. De Articulen van dezeVreóe zijn om-

ftandiglijk van Mylord Herbert befchreven. Elf dagen hier na keerde

Hendrik weder over de Zee. Inde volgende Maant dachten de Fran-

fchen Bologne t'overrompelen ; maar 't Guarnifben vaardig tot hunne

"Wapenen loopende, Hutten haren vyand. Gedurendedeze zaken de-

den de Engelichen verfcheide invallen in Schotland , hoewel met min-

der voordeel dan voorhenen : want ds Schotten door 't France fecours

aangemoedigt, en brandende van yver om zich te wreken, dwongen

de Engelfchen meteen confiderabel verlies te retireren.

Den Konink van Vrankrijk hebbende voorgenomen om in 't volgen-

de JaarBelogne weder te bemachtigen , en Calis aan te taftcn, en de

Engelichen te verdrijven; nam voor zich meeftcr ter2.ee te maken.

Hy equipeerde dan een zeer machtige Vloot , beftaande in honderten

vijftig groote Schepen , en zeventig andere van minder calibre, met
verfcheide Galeyen , die hy van de MiddellandfcheZee deed komen.

Hendrik bracht ook hondert Schepen in Zee. 't Waren van de eene

en d'anderkant niet anders dan Koopvaardy-fchepen, ren oorlog toe-

geruft. De Franlche Vloot hield zich eenigen tijd ontrent de Kuflen

vanEngeland, trachtende een inval in 't Eiland Wicht, enindePro-

vintie vanSuffextedoen ; maar 't viel hen kwalijk uit: zy wierdenee-

nige uren in een Scheepsgevecht geé'ngageert , maar vonden zich ein-

delijk genoodzaakt weder te rug te keeren. De Franlchen hadden ook

geen beter voordeel te land ; maar de Vloot van Hendrik deed een inval

inNormandyen, en maakten aldaar een groote verwoeftinge ; invoe-

gen dat dit Jaar tot glory en voordeel van dezen Vorft uitviel.

t* tMts" ^en Keyzer zijn voornemens waren ten deelen wel uitgevallen *,

iat*i zoeken want hebbende deze twee Kronen ineen Oorlog, die hem voordeelig

^midjïe" was » ingewikkelt, boodhy hen zijn bemiddeling aan , om haar on-

der dit pretext in verbitteringe te houden. Maar de Duitze Vorften

bemerkten 't gevaar waarin zyhen bevonden. DeKerkelijke verga-

dering
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dering van Trente veroordeelden hun meininge: zy hadden een ver- *f4j*«

bond met den Pausen den Keizer, om de ordonnantien en wettenvan

hun Concilie te doen gehoorzamen ; het leger ftond tot dien einde vaar»

dig, hy haalde op die zelve tijd de oude ge/chillen op; eindelijk hy
w;ts met den Turk in vrede. De Vorften ag ten hen dan verloren, in-

dien Engeland en Vnnkrijk met den anderen zich tot hen voordeel niet

bevredigden. Zy namen dan de Mediatie aan ; waarin zy van den

Aardsbiflchop van Canterbury wierden onderfteunt. Maar daar was

geen Kromwei meer by den Koning, om dit verbittert gemoed tever-

zagten , 't welk niet eens van vrede wilde horen [preken, ziende hem
kwalijk van de France gehandelt, en zijnde geenfins genegen Bolog-

ne weder te geven , zonder 't welke de France tot geen accommodement
wilden verftaan.

Op die zelve tijd, had den BnTchop van Canterbury den Koning by

na bewogen om een nieuwen voortgang in de Reformatie te maken.

Maar Gardiner, die van zijn Meefter aan her Hofvan Carcl de vijfde was

gezonden, hier van verwittigt zijnde, fchreef aan hem , dat den Kei-

zer, ingeval hy eenige nieuwe veranderingeinde Religie maakte, zich.

by den Koning van frankrijk tegen hem zou voegen. Dit verbrak

t'eenemaal de voornemens van Kranmer , die daarenboven in de Maant
van Auguftus, den Hartog van Suflolk , den beften Vriend dichy ten

Hoof had, verloor. Dezen Hartog had hem langen tijd in grooteach-

tinge ten Hoof gehouden; 'tzy door een overeenkomft van humeuren

metdenKoning, ofter oorzake van 'tgeluk 't welk zijn wapenen ge-

meenlijk verzelden, die dereformatie zoo veel onderfteunde, als zijn

intreft, 't welk hy nooit aan eenige confideratie opofferde, kon toela-

ten.

Hoewel Kranmer toen zonder hulp en vrienden was , had hy echter
te„'stóTdè

credit genoeg om de twede waardigheid der Kerke aan een Prelaat te waardighey

geven welke van zijn meninge was. Lee , Aard&biflchop van York, b"ordett,

overleden zijnde , gafdenKonink de vacante Stoel aan Robbert Hol-

gaite, Biflchop van LandafFe ; en'tBifdom van dezen, aanKitchin,

een Prelaat die hem in de volgende regeringe in verfcheide veranderin-

genwonderwel wiftte fchicken. Van die tijd af datHolgaite in ztjn T°
Jf„a *f

am'

bedieninge was beveiligt , ftelde hy zich om de dwalingen die hy in de

Provintie vand, te verbeteren , alwaar alle dingen, gtdurende't le-

ven van zijn voorzaat, ingroote verwarringe hadden geweeft. Ten
dezen opzichte had hy verlof van den Koning bekomen , om de Hooft-

3 . Maa«,

iiad te gaan bezoeken. Te meer om dat den BifTchop vanWorcefter

Zzz 2, zijn
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*545« zijn Stoel in 't vorige jaar had gerefigneert, om redenen die niet zijn

aangetogen. Dezelve wierd aan Heath , Bifïchop van Rochefter , op-

gedragen , en Hendrik Holbeach , medeftander der Reformatie, wierd

BifTchop van Rochefter. Eindelijk Sampfon , BifTchop van Chiche-

flef , die de Stoel van Covcntry en Lichefields had bekleed , wierd zijn

verlaten Waardigheid aan Day opgedragen , een beicheiden Man , tot

de Reformatie genegen zijnde. Den BifTchop van Canterbury zag dan

een grooterverdeeldtheid onder de Biffchoppen als ooit tevooren.

Indien de zaken der Religie in Engeland, gedurende den
J
are i 545:.

byna in ftilre bleven, zoo vie4en echter in Schotland zaken voor, die

gewichtig genoeg zijn om plaats in onze Hiftorie waardig te zijn , hoe-

wel de zelve mogelijk tot ons voorwerp niet zullen dienen ; 't zelve be-

helft de Martelaarfchap van Wichart , en dood van den Cardinaal, die

eenige maanden daar na vermoord wierd.

fchapvan""
Georg Wichart , uit een Adelijke Stam gefproten , had zijn ftudic

wichart. in de Academie van Catnbridge vokrocken , rn had aldaar de hoedanig-

heid der waarachtige Religie bekomen. Zijn eeiftezorge, zoo haaft

als hy weder in denjare 1^44. in zijn Vaderland kwam, was, te pre-

diken tegen de ongeregeldheden, welke de gedaante der Kerke in die

tijdbedekte. Dundye, de Hooftftadt van dieProvintie, was-de plaats

daar hy menigmaal zijn opwekkingenen klachten dee. Maar de Car-

dinaal Beton door deze ftoutheid vergram r , joeg de Magiftraat door

zijn dreigementen zoodanig een vrees aan , dat Wichart van de Stoei

komende, een uit de hunne hem verbood inde Stad te prediken; hem
vermanende , haar geen zwarigheid te willen veroorzaken. Wichart

wood? antwoorde, dat hy geen voornemen had van hen eenig oproer rever-

wecken, dathy God tot Getuige riep ; en indien zy daarin niet wilden

vervallen, zy geen perzoonen moeften verwerpen, die God verwaar-

digde aan haar te zenden ; en indien zy dezelve verwierpen, zy einde-

lijk heel andere tot hen zouden zien komen. Hy bad hen te willen

overwegen , hoe hy zijn leven in pcrijkel had gcftelt , om hen het

woord der zaligheid te verkondigen. Hy voegde hier by, indien zy

volherden van hem te verjagen, zy een dag van berouw zouden heb-

ben ; en indien zy langen tijd na de?en dag in voorfpoed leefden, de

Geeft Gods door hem niet had gefproken; maar indien zy in eenige

onverwachte fwarigheid vervielen , 2y 'c zelve moeften aanmerken

als een oorzaak der verachtinge, welke zy aan hem hadden betoont,

en dat zy dan haren toevlucht tot 't berouw zouden nemen.

Hy Dundye dan verlatende, ging na de Weder deelen van 't Rijk,

alwaar
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alwaar hy een groot getal navolgers kreeg, Ennademaal den Aards- if4S*

biflehop van Glasgowordre had gegeven, dat men beletten ion in de

Kerken te prediken , zoo verkondigde hy 't woord in 't open veld , en

als zijn navolgers hen menigmaal bereid toonden, 'om door geweldige

middelen hem de Kerke te doen openen, zoo beftnifïe hy hen zeer;

hen voor ogen ftellende, darmen 'c Euangeüum van yrede en genade

verkondigende, geen oorzaak tot bloedftonkige moeft geven. Hy
had ontrent een Maant in deze Stadgevveeft, alshy verdom! datdepeft

binnen Dundye was, en haar woeden vier dagen na zijn vertrek had

begonnen; op deze tydinge keerde hy wederom, en predikte me-
nigmaal buiten een van de Stads poorten ; verzorgende dat al de be-

imette aan d'eene kant, en de gezonden aan de andere kant waren; zoo

Janghy in deze Stad bleef , droeg hyzorge om debeheertigenre hulp

te komen, en de zieke te bezoeken; en betragte' voorts alle pligten,

die men in zulk een uiterfte nood, van een Leeraar zou konnen vtr-

wagten. Op zekeren tijd als hy zijn Predicatie eindigde, wierd een

Püefter ontdekt, met wapenen bereid om hem te vermoorden.' De
menigte wilde met een drift op dezen Prieller vallen ; maar dézen Hei-

ligen man omving hem in zijne armen , en redde hem uit't gevaar

;

zeggende hy heeft niet mildaan, en men moet hier door maar weten

waar men zig voor te wagten heeft. Dit voorval veroorzaakten in Wi-
chart een ongewone melancholy ; hy had een inbeeldinge van zijn dood

;

hy ftond nfbnigmaal des nagts op, en eindigde 't groorfte gedeelte van

dien inden gebcde, en zei zelfs menigmaal tot zijn toehoorders, dat

den tijd van zijn lijden naderde , maar dat weinig menfehen na hem
't leven zouden verliezen 1

; aangezien het ligt der ware Religie wel haalt

door 't gehele Koningrijk zou worden verfpreid:

Van Dundye ging hy in verlcheidene plaatzen prediken, alwaarzi/n

opwekkingen zeer aangenaam waren. Hy predikte dan eindelijk te Lo-

chian, daar hem meer fmaaden veragtingedan op eenige plaatze beje-

gende; hieromdreigde hydeinwoonders, dat de vreemdelingen hen'

uit hun woningen zouden verdry ven , en haar befittinge zouden inne-

men. Hy logeerden doen by een man van grooteagting Cokbume van
Ormefton genaamt. Dit Huis wierd des nachts door eenige Ridders

onderzogt, welke den Cardinaal daar na toe had gezonden , om Wi-

r^rr gevangen te nemen. EnalsdenGrave vanRothwel, die'tmee-

fte gezag in die Provintie had, beloofde hem niet te zullen beledigen,

zoo deed hy aanftonds de deur openen, zeggende ,, de Heilige wille des

Hecrc gefchicde. Hy verzogr, toen hy hem in handen van den Graafgar;

Z z 2 3 dar
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&f4f' dat men hem in regte zou vervolgen ; betuigende meer te vrezen van

heimelijk te zullen worden omgebragt, dan in't openbaar te derven.

Den Graaf vernieuwde hem zijn belotte onder verpanding van zijn eer.

. Hy had ook voorgenomen ia zijn woord niet te feilen. Maar de Konin-

ginne Moeder en de Gardinaal drongen hem eindelijk, om hen den ge-

vangen in hanc^n te (lellen. Doen zy hem in hun magt hadden, zonden

zy hem na Sint Andries , alwaar zy hadden voorgenomen hem ter dood

te brengen. Enopdatzyn ftrafte zolemnelijk zou gefchicden , be-

riep den Cardinaal een Biiïcboplijke vergaderinge regenden 27. Fe

bruary binnen de Stad St. Andries. Waar over den AardsbhTchop van

Glasgouw remonftreerde, dat men vanden Regent, eer men deze zaak

bevorderde , permiffie behoorde te verzoeken j en aangezien Beton

geloofde dat dezen Heer re grooten deel in haar belangen had, omzijn

toeftemminge aan hen te Weigeren, ftond uit deze coniideratie toe,

't zelve aan hem te verzoeken. Maar bdialven dat den Regent in zijn

gemoed de ware Religie was toegedaan, 700 vertoonde ook een Edel-

man van doorlugtigen Huize die zijn naam voerde, en Hamilton de

Prejlon genoemt wierd , hem zeer klaar, dathy defchrickelijkfteoor-

deelen Godsop zig zou laden, indien hy toeliet, dat de onichuldige

aan de ongenade der Geeftel ijkheid wierd opgeoitert. Den Regent
zond dan ordreora de proceduren 'tat zijn arrivement uit te (tellen , en

verklaarde dat hy in de dood van den gevangen niet zou bewilligen

>

dan na de zaak wel zou wezen geexamineert } en in gevalle den Cardi-

naal onderwijlen Wichart veroordeelde, hy des zelfs bloed van 2ijne

handen zou afeifchen. Maar Beton vrezende, dat by aldien de zaak

traineerde , den Gevangen mocht ontkomen , of door de kracht der

wet, of door deauthoriteit vanden Regent, rerolveerde zijn voornee-

men, met hoe grooten gevaar 't ook wezen mocht, tevolvoeren. Wi-
chart wierd dan verdagvaart. De audiëntie was in de Kerk van de Ab-
óye, waarin men doen een Predikatie van een gezonde leere had ge-

daan. Den Prediker nam voor te bewijzen, dat de H. Schrifture den

rechten toetfteen was , waar aan men de ware Religie en Ketteryen

moed. beproeven. Den gevangen voor zijn Rechters geleid zijnde, viei

op zijnknien neder, en deed een kort Gebed ; enalshy weder was opge-

daan, gaf hy rekening van 't gene hy met zijn Predikatien had bevor-

dert , en hield vry moedig ftaande , van niets te hebben gepredikt,

't welk niet en wierd gevonden in de tien Geboden, in't Gelooi, of

in 't Gebed des Heeren. Dit zeggende, verbrak men zijne redenen

met verwijtingen en lafteringen , hem beveelende alleenlijk op de ar-

ticulen,
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ticulen, die men hem zou voorwerpen, te antwoorden. Hier op bc- i*>^
riep hy hem op onpartijdige Rechters , en verzocht om volgens 't woord
Gods, en in de tegenwoordigheid vanden Regent, wiens gevangen

hy was ,
geëxamineertte worden. Maar zijn belchuldiging wierd ech-

ter gelezen i
en toen men zag dat hy 't meeftedeel dezer articulen , die

hem wierden voorgeftelt , aannam, om zig tegen dezelve te verdedigen,

veroordeelde men hem als een obftinaat Ketter om verbrand te wor-

den. Hy eindigde dien nacht met bidden: en des anderen daags 's morgens
wierden twee Monniken tot hem gezonden , om aan dezelve zijn Biegt

te doen ; maar hy antwoorde, dathy niet met hen wilde te doen heb-

ben j dat hyjzou vernoegt wezen , indien hy alleenlijk met dien

wijzen man, die in denvorigen dag had gepredikjt, mocht fpreeken.

Den Prediker vraagde hem na een lange onderhandelinge , of hy de

Communie niet wilde ontfangen? Wichart antwoorde, dathy 't van

herten begeerde, indien hy'tzelvenadeinftellinge JezuChrifti konde

doen, tewetcn onder de twee gedaanten. Den Cardinaai wilde zulks

aan hem niet toeftaan ^ maar 200 haaft als hy hen over tafel den onbijt

zag nemen , fprak hy eenigen tijd tegen 't gezelfchap, over de dood

JezuChrifti, en over 't gebruik van 't Sacrament. Doen zegende hy

'c brood enden wijn, welke op de tafel was, nam zelfde Communie,
en deelde dezelve ook uit aan de perzoonen , die hem in de laatfte uure

des doods zouden byftaan , en gafhem geheel aan de devotie over, zon-

der eenige andere fpijze te nuttigen. Twee uren hier na trad den Die-

naar van de Juftitiede kamer in, en trok hem een fwarte linnen rok

aan, zijnde met zakken buskruid gevult, enleidehem ter plaatze van

de executie , voor het Paleis van den Cardinaai. Hier was 't dat hy een

korte reden tegen de getuigen van zijn lijden , voerde ; haar be-

Teelende geen afkeer van 't Woord Gods te willen hebben , uit aan-

merking dat het zelve ons menigmaal voor fware beproevingen bloot

ftelde. Hyzeidevorders, dat het gene hy had gepredikt, ^waarach-

tige Euangelium Jezu Chrifti was, dat hy zijn leven om de verdediging

dezer Hemelfehe wijsheid zou verliezen ; maar dat hy 't zelve met
groote blijdfehap en vergenoegen zou opofferen. Den Cardinaai zat

gedurende deze rechtspleginge aan eeii groot venfter , waar van daan hy

deze droevige vertooning befchouwde. Wichart zijnde aandezenood-

fchickelijke paaj gebonden , riep met luider ftemme: Verlojferdeszvem

relds , ontfermt u mijner-, Hemelfehe Vader , ik^geve mijn zjelin uwe
handen. Toen zeker perzoon zag dat hy noch leefde , na dat het vyer in

't hout was geftooken , en hem aanmaande te willen volharden in de

aan-
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,^ > * aanrocpmge der Godlijke barmhertigheid, zoo anfwoordc hy ; de

vlammen hebben mijn vlees verteert, maar geenjints mtjn geeft bele-

d'gti maar, vervolgde hy, zijn o.ogen.op den Cardinaal baande,

dezen meufch , die ons zoo trots uit de hoogte befchouwti zal bin-

nen eenige dagen , in zoo jchandige .ftaat worden gezien , vaar in

wyhem heden, met grootsheid, cnhovaardy zien verfchynen. Op
dit moment wrong den Scherpregter de ftrop, welke "Wichart om
zijn huls had, toe, floot den doorgang van zijn redenen , en be-

lette zijn adem-togtj. zijn lichaam wierd ook haaft tot afle verteert.

Dus fturf dezen doorlugtigen en yverigen belydcr Jczu Chrrfti. Ik

heb hier zijn Martelaarschap verhaalt
3

- zoo uit oorzake dat niets

voordeliger tot de Reformatie in Schotland is geweeft, of om dat

hy zijn opvoedingeen wijsheid in Engeland heelt bekomen, en dat

hier om zijn lydcn van ons voorwerp Ichijnt te zijn.

DeGecftelijktn waren'ovcr zijn dood zeer verblijd, en beelden

zig volgens de gewoone maximen der vervolgers in , dat zy, de-

zen menfeh van kant zijnde, voortaan in rulle zouden leven; zy

verheften de ftantvaftigheid vanden Cardinaal, die zulk een vigou-

reuzen voortgang in deze proceduren had gedaan ; zonder onder-

kheidinge van perzonen temaken, en Jat zclisin weerwil van den

Regent ; maar "'t grootft e gedeelte des volks gelooide d.«t Wichart
Martelaar was geftorven; eneenextraordinaremate van Gods Geeft

had gehad, aangefienhy, behalven zijn onbevlekte en exemplaren

wandel , noch had begaaft geweeft met degeeft van toekomende din-

gen te voorzeggen ; want 't geen hy voorzcide, gebeurde gemcinlijk;

menagten hem dan vooreen Propheet en een Heilig. Zijn Predi-

catien hadden den weg zo wel tot de herftellinge der ware Religie gc-

baant, en zijn dood had in diervoegen bekragtigt't geen hy gedu-

rende zijn leven had bevordert, dat men in 't generaal nacen Refor-

matie zugte.

Den Adel vargramtoverdeftouthcid vanden Cardinaal, oordeel-

den dcexecutic van Wichart, inderdaad een moortte zijn, aan-

gezien de Gceftclijkhcid noitgeen magthad ge /ud over icmants le-

ven , buiten kenniffc van de Magiftraat te disponeren j al de werelt

begon te zeggen dat dezen Cardinaal door handen van dejuftitie had

behoren te ftervcn; of indien zijn waardigheid hem voor deftreng-

heid der ordonnantie bevrijde, nadcmaal 't Gouvernement onder

een minderjarig Koning niet kragtig genoeg moft wezen, het aan

,de Gemeente ftond, om hem te ftrarlcn. Men verfpreide daar en

boven
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boven een gerugt, dat de Moordenaars van een perzoon, die ie* if&r?
mants anders goed onwettig bezat, t'allen tijde prys waardig
hadden geweeft.; men zei voor 't minfte, dat indenftaat, waarin
zich dezaaken bevonden , een confpiratie zou excuzabel zijn. Deze .

meeninge kwamen zeer wel overeen met 't humeur van eenige per-
zonen , die te groten ongeduld en vier van dien lantaard wasmede-
gedeeltj een klein getal Edelen , die kwalijk van den Cardinaal waren
gehandelt, gingen tegen hem een confpiratie aan ; hywas voorge-
heel Schotland hatelijk, maar voornamentlijk voorden Adel, die,

behalven dat zy alvorens t'onvreden hadden geweeft over zijn ho-
vaardy, en kwalijk van hem waren gehandelt, noch een dodelijken

haat hadden zijn onwettige Dogtersmet den ondften Zoon van den
GravevanTCrawford getrouwtte zien. De Conjuranten ten getale

van twaalf, en de perzonen met welke zy een verbond hadden ge-

maakt, waar vanzy hen deden volgen, kwamen binnen St. Andries den
ao May. Des anderen daags gingen zy om zig van de poorten van

't Paleis te verzekeren , en de zelve open gevonden hebbende , traden

daarin, cnhoeweldaar meer dan hondert perzonen binnen 't Kafteel

waren , kwamen zy echter zonder veelgerugt te maken tot 't verblijf

der Officieren, endeden^t meefte gedeelte van dien vertrecken, Zy dan

meefter van 't Paleis zijnde, naderden tot het verblijf van den Cardi-^
naai, die noch fliep, zonder op 't gevaar, waar m hywas, te denken;

maar 't geweld der Conjuranten deed hem wel haait verftaan, datzy

niet veel goeds methem voor hadden. Hy verzekerde dan zijn deur

;

maar doen hy hen hoorde feggen van vyer te halen; begon hy van

verdrag te fpreken , en gafhem over op conditie van het 'leven te be-

houden j maar de Conjuranten "hielden hem geen woord ; zy

vielen dan met geweld in zijn kamer, enbragten hem zonder gena- violente

den om. De gehele Stad was gedurende deze zaak in roere 5 de j
0Giva

£
vrienden van den Cardinaal bereiden hen om hem te hulp te komen. naaiBcto^

Maar men vertoonde hen zijn lichaam door die zelve venfter,

door welke hy korten tijd te voren , het lyden van Wichart had

aanfehouwt , welke daad al de wereld als een ongeoorloofde zaak,

-voornamentlijk aan een geeftclijk perzoon gepleegt, veroordeelden.

Daar wierden verfcheide oordelen over de dood van Beton ge-

vclt, zommige wilden de Conjuranten regtvaardigen, zeggende dat

niet als een groot geweldenaar hadden gedood j andere weder over

zijn dood verblijd zijnde, veroordeelden echter de maniere op wel-

Jkehy was omgebragt , zy vonden hier al te grote ontrouw en wreed*

ècid in. Eenige nieuwe Predikanten vlugten uit Kafteel zoohaaft

Aaaa dit
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S545» dit gefchied was, doch niemant van de hunne waren in deze zamcn—
fweringe, zelfs met geen blote toeftemminge ingewikkelt; en hoe-

wel veele dezelve misdaad tragtente verfchonen, zoo vind ik niet dat

iemand de zelve onderdaan heeft te regtvaardigen. Het droevig einde

't welk men de meftee dezer Conjuranten zag nemen , nademaal nauwe-

lijkseen van dezelve op een natuurlijke wijze kwam tefterven, deed het

volk deze daad veroordeelen. Maar die dit voorval zelfs verfoeiden,

lieten echrer niet na in de uitvoering van dit beftaan, het rechtvaardig

oordeel Gods over denCardinaal, t'aanmerken. DeverVullinge van

Wicharts voor/egginge beveiligde hen ook zeer in de goede opinie wel-

ke zy Van dezen heiligen man hadden gehad.

Den dag na dit beftaan, trocken omtrent hondert en veertig perzonen

in'tKafteel, hen bereidende een beleg te verduren. Want bchalven dat

zy alle noodige zaken tot hun defenile hadden , beloofden zich zelf,

nademaal zy dicht by de Zee waren gelegen, lichtelijk hulpe Van den

Koning van Engeland te bekomen. Zy verklaarden zich dan voor

hem, en verzogten zijn proteótie. Hendrik kwam hen ook te hulp,

indiervoegen dat den Regent verblijd was, om met haar, na een beleg

van vijf maanden, in een onderhandelinge te treeden ; wanthyvreel-

.
de dat dezen Vorft een voet in Schotland zou kriigen , indien 't Ka-

fteel, tothet uiterfte gebracht zijnde, eindelijkEngelfchguarnizoen

innam. Ten anderen was hy eenigermate ten believe van de beleger-

de, welke zijn Zoon in 't Paleis hadden gevonden, waar in hy van den

Cardinaal was gehouden , onder pretext van voor zijn opvoedinge te

zorgen i maar inderdaad om hem een afkeer tegen deProteftanténin

te boezemen , en zich tegen zijn Vader, te verzekeren. Zy Hadden uit

deze confideratie bemerkt, dat dit, hen een voordeeligêr conditie zou

doen bekomen, ingevallezy tot een Capitulatie wierden gedwongen.

De Articulen van dit Verdrag, waren, i. dat menhen een Amneftie,

voor 't gepaiïeerde zou geven. x. Dat men een pardon van den Paus zou

bekomen voor die geene welke zich met de dood van den Cardinaal

hadden befmet, 3. Dat de Zoon vanden Regent, n effens 't Kafteel,

tot 't arrivement van 't pardon , in hun handen zou blijven. Gedurende

dit beleg vluchten eenige Predikanten in 't Kafteel, uit vreeze dat de

Geeftelijkheid aan hen de dood van Beton mogtwreeken. Maar een

onder hen, genaamt Ja.nR.oug, niet konnende de ongebondenheid dep

Zoldatcnvan 'tguarnizoen verdragen, en zich fchamende langer on-

der hare befcherminge te leven, veuliet 't Kafteel, en narti de weg na

-Engeland, met een Schip 't welk hun victualie had mede gebracht. Die
• • Is



In E N G E L A N D. III Boek. sSf
is dezelve, welke onder de regeringe vanJVhria is verbrandgeworden. IW1%
De aflatinge gearriveert zijnde, vonden de Rebellen daar in een clau-

zul, diedezelve Icheen te vernietigen, aangezien de moord , aan den

Cardinaal begaan , een onvergiffclijke mifdaad wierd genaamr. Zy
vonden dan dat deze abfolutie hen niet bevrijde, aangezien dezelve van

geender waarde was , indiende fchuld geen pardon toeliet. Dit was
oorzaak dat zyde abfolutie verwierpen, en de onderhandelingc ver-

braken: ofwel eer, zy dienden hen hier van , op hoop van eenig on-
derhand uit Engeland te bekomen ; maar de Franlchcn zonden eenige

Schepen en Zoldaten derwaarts, 't Kaftecl dan wierd belegert , en de
Haven befloren; en tot verfwaringe van haar ongeluk, ontftakdepeft

binnenst Kafteel, in dicrvoegen dat dezelve een goed gedeelte men-
fchen wegnam. Zy wierden hier door gedwongen , van zich op geen

andere conditie, dan op lyfs genade over te geven. Hierop wierden

ze uit geheel Schotland gebannen 5 en twee jaren daar na demolieerde

men 't Kafteel , aangezien den regel der wetten gebied , alle plaatzen ,

waar in een Cardinaal is vcrmoort, af te breken.

Omwederin Engeland tekeeren. 't Parlement vergaderde daarin Een rade-

ne Maand van November ; de Geeftelijkheid van de Provintie van geland ge-

Canterbury continueerde voor twee aan een volgende jaren de fubndie hüuden -

van zes duivers per pond, om de oorlogskoften t'onderfteunen. Op
die zelve tijd verzocht den Koning noch een ander fecours. Daar wa-

ren in Engeland Collegien van Capellanen , van Chantryen , van Ho-
fpitaalmeefters en Gildebroers, alwaar een groot getal wereldzePrie-

fters haar penzioen ontfingen , om Mifle te doen voor de zielen der fon-

dateurs en weldoenders van de zelve; maar de leere van 't Vagevy ei:

zijnde ongedecideert gelaten, en den handel van 't losgeld der zielen

veroordeeld zijnde, was 't onredelijk deze onnutte fondatie te onder-

houden, behalven dat deze Priefters byna altemaal den Koning niet

waren toegedaan, die hen haarinkomften belhocide, en vier en twin-

tig van de zelve had verplicht een gewilligen afftand harer bedieninge

te doen. Men bevond ook dat de Fondateurs van deze plaatze zich

dezelve hadden toegeëigent, en dat de Gardianen, demeefters en ad-

miniftateurs, dezelve of veralieneert of verhuurt hadden. Den Ko-
ning dan eengeldhulpe verzoekende , wierd met deze fondatien be-i-

giftigt, met volle macht om dezelve te alieneren, of te bezitten , en

daarmee te handelen na zijn welgevallen. Men bekrachtigde ook in

die zelve wet de refignatie waar van wy zullen fprefcen, en Hendrik

bekwam noch eenig onderftand. Allezaken getermineert zijnde, kwam
Aaa» 2 fcj
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XM?» hy in deKamer van de Heeren ,, en voerde daar een lange reden. Ik kaï

'

my niet genoeg verwonderen, dat deze reden niet isgeregiftreert,aange-

zien dezelve zekerlijk uifgeiproken , en kort daar na te Halgepubli-

ceert is.

Als den Orateur van 't Lagerhuis de voorwerpen der wet aan Hen-
drik had geprezenteert , antwoorde den Koning, dat hy 't Parlement"

bedankte voorde fubfidie, en hetpreZent, 'twelk zy aan hem hadden

gedaan van de Collegien en Ghantryen. Hy voegde hier noch by, zor-

ge te zullen dragen voor 't onderhoud der Dienaren, tot de hulpe der

armen , en tot bevorderinge der perzonen van ftudie j dat hy hen daar

inkorten meer proeven van zou geven, dan zy verhoopt of verwacht

hadden. Hy verklaarde vervolgens zijn genegentheid voor 't Parle-

ment, en betuigde hoe grooten achting hy voor de Gedeputeerden

had die dezelve maakten» Te zelver tijd maande hy hen aan een mis-

flag te willen verbeteren, namentlijk dat men in plaats van de liefda-

digheid te oeffenen , en met onderlinge eendracht te leven , alles in ver-

werringe en tweedracht was k Hy allegeerde, over dit voorwerp, de'

woorden van St. Paulus: Dat de liefde met z,agtmoedigheid , en niet

met nijd of hovaardy vergez^elfchapt was ; datter geen liefde kon wezen
©nder perzoonen , die malkander Ketters» Papiften en Pharifeen noem-
de. Hy lag de (chuld van deze dilbrdre voornamentlijlc op de Geefte-

Hjkheid , die zonder liefde en befcheidenheid tegen malkanderen pre-

dikten: den eene met hen haar oude meïningein te fcherpen, en de an-

dere hen by na in den kolk van te groten nauwkeurigheid , in de nieuwe

opinie verdruckende , dat zoo lang als deze Leeraren , . 't zaad van ver-

deelinge al om hadden uitgeftort , 't volk niet getragt had, om t'zamen

in eendragt en vrede te leven. Hy maande dan de Geeftelijkheid aan

,

©m de liefde van Gods Woord, door een zuivere leere, eneen exem-
plaren wandel te recommanderen, baar verklarende , indien zy nalatig

waren in de betragtinge van hun pligt, hy als een Stedehouder, en-

Souverein Dienaar Gods zou bezorgen , om deze wanordre te verbete-

teren; en indien hy zulks niet betragte, hy een onnutten Dienft-

knegt, eneen ontrouw Bevelhebber zou zijn. Deze beftraffinge aan

de Kerkelijke gedaan hebbende, beftraftehy de leeken, die de ftout-<-

heid hadden , van methen BifTchoppen en Predikers te fpotten. Zeg-
gende, dat 't hen niet gcoorloft was , van diepzinnige en hooge din-

gen te oordeelen , en dat hy hen de Schrifture in de gemeine fprake had

gegeven,, om hen zelve, hunne kinderen , en huisgenoten te onder-

wijzen 3 tngeenzimsom ïkk ia difputen en geichillen te vermengen,

of
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of hen geeflelijke Opperhoofden ongehoorzaam te zijn. Dat hy met 'Hf4

droefheid zag 'tquaad gebruik, 't welk men van den dierbaren fchat

van Gods woord maakte; en de quade gewoonten die men had van in

©nftigtelijkc liederen, engedigten, zich van 't zelve te dienen. Maar
dat 't hem noch meer ter herte ging, dat mendeinzettingc van dien zoo

weinig na kwam ; aangezien de liefde noit zoo koel , als nu , wasgeweeft '

r
en de Heiligheid des levens, noit minder was gepra&izeert , en God
zelfs noit minder eere bewezen ; ten dezen opzichte maande hy hen

aan » malkanderen als broeders in waarden te houden , God te be -

minnen, te vrezen, en te dienen; hen verklarende door dit middel

zijn genegentheid, en vereeniging met haar on breekbaar tezullen ma-
ken. Eindelijk naeen recommandatie tot nakominge der ordonnan-

tie, die zy zelfs van hem hadden verzogt, gaf hy zijn toeftemmin-

ge aan 't voorwerpder wet, welke men hemaenbood, en aan 't Par-

lement verlofvan te mogen fcheiden.

In deze tijd omringende Biffchoppen van Weftmunfter, "Worce-

fler, Chichelter, en den Ridder EduardNorth, Cancelier van de

Schatkamer, bevel, om te onderzoeken , tot wat gebruik verfcheide

zommen gelds waren aangeleid ; die Hendrik tot hulpe der behoeftigen

en tot 't maken der groote wegen, had gegeven. Want deze Vorft had

aan Canterbury 1300 ponden voorden armen, en 500 voor de grote

wegen gegeven. Aan Rocheftor, 26b ponden voor den armen, en

een gelijke zomme voor de grote wegen. Aan Weftmunfter 1300
pond voorden Armen,en 500 voorde wegen.AanWinchefter900 pond
voorden Armen, en 4^0 voor de wegen. AanBriitol,aanGlocefter,

aan Chefter, aan Burton, aan Trente, aan Thornton,aan Peterbourg, en

aanEly, elk 2 o'o pond voorden Armen, en noch zoo veel voor dewe-
gen. Aan Worcefter, 500 pond voor de Armen, en f00 pond voorde

wegen. Aan Durham, 900 pond voor 't eerfteyan dit gebruik, en 450
voor het t weede. A an Carlifle , 400 voor 't een en voor 'c ander. Dit

monteerde omtrent te zamen 7 200 ponden in 't Jaar voor den Armen,
en 4700 pond voorde groote wegen. Den Koning dan begerig zijnde,

om te weten hoe dezeZommen waren aangeleid , gafaan drie BiflTchop-

pen, en aan den Cancelier laft , om hier informatie van te nemen, en

't zelve tot eenig.ander gebruik te appliceren , daar de liefdadigheid meer

plaats mogt hebben: maar deze Gecommitteerden onderzogten niet

eens hoe men hier mede gehandelt had.

Nadat het Parlement gefcheiden was, deden de twee Univerzitei-

tsn den Koning verzoeken, zich niet te willen inwickekn, in de ge-

Aa aa | nerale
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s
.- ncralc termen der ordonnantie, die hem in de bezittmge der Collegien*

en Gilden (lelden. Den Doctor Cox, Preceptor vanden Vo;lt van

S,nfirm««
g G

a

^es '
Icnreef ^ ier over aan MylordPaget, Secretaris vandtn Staat.

dcPrcviic- Hem biddende aan den Koning te vertonen, <taf*ercen generaal gebrek

tïedwr- der Collegien, VanPriefters, en Hofpttaalhuizen zou zijn ; en Je ar-

ficeitea. moede de Geeftelijke dwingen zou, zich met vleyingen , tot Kun levens

onderhoud te dienen, en dat men hen zoo doende, op nieuw in ifeoJ

deryen, en bygeloorigheid zou doen vervallen. Dat'er aan 'r r,uf

grijpende wolven waren, die de inkomften der Academiën, der Ker-
ken , en van andere Collegien meer zouden mfwelgen. Dat de volgen-

deeeuw, geheel verbaaft zou ftaan. Dat den Koning zei fs maar ver-

zogt was, de Academiën voor hunonverzadelijke gierigheid bloot te

(lellen. Maar Hendrik deed wel haaft hare vrezen en ontroeringe

eindigen.

Den Oorlog met Vrankrijkhad een onzekere uitfiig: 't verlies was

t'elkens grootcr aan dezijde der Engelfche , dan der Francen : den Gra-

vevanSurrey, eenongeluckig, maar dapper Generaal , wierdgebla-

meert, en thuis geroepen. Enden Koning zond den Gravc van Hert-

fort, om in zijn plaats te commanderen. Maar aangezien Currey hier

over vol fpijt was, "betoonde -hy een groote verachtinge tegen Herfort,

en borft ter zelver tijd in eenige 'fmadelijke woorden, overat gevoel

van zijn verachting uit, welke hem eindelijk op een Schavot 't leven

deden verliezen.

Terwijl deze dingen voorvielen , zag de Koning zeer wel, dat een

Vrede hem voordeeligerzou zijn dan een Oorlog, welkers laften hy

alleen te dragen had. Daarenboven deed de vergaderinge van Tren-

ten zeerconrïderableprogreflèn; en terwijl Hendrik wilt dat het Hof
van Romen hem meer haatte als de Ketters van Duitfland , vrcefde hy

dat dit Concilie, waar vanden CardinaalPolus een Afgezant was, wel

eenig wreed bcfluit tegen hem mogt maken. Ten anderen, hoewel

hy tot geen hoogen ouderdom gekomen was, gevoelde hy zijn krach-

ten in dier voegen verminderen, en wierd zoo Vwaklijvig, dat hy niet

lang kon leven. Om dan den jongen Vorfr, in geen (waren oorlog in-

gewikkelt te laten, maakte hy in de maand van July een honorablen

Vrede, hoewel Bologne alleen , zoo van 't beleg als onderhoud , hem
by dezeventig millioenenkwam tettaan; want't Verdrag net aan hem
't bezit van het zelve voor acht jaren.

Vrede met £>e Vrede gemaakt 'zijnde , zond de Koning van Vrankrijk den Ad-

si* Hendrik, miraal Annebaut na Engeland. Dit was oorzaak dat men weder

voornam
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voornam de Reformatie te bevorderen ; want den Koning en den ïf4f.
Admiraal beflooten, dat men in beide de Koningrijken de Mifle in N>
«en Communie zoü hervormen. 'Den AardsbifTchop van Cantérbüry weVpdei

001"

wier,d zelfs be^aft een formulier over dit voorwerp te maken. Zy Rcl0j:matiei

r'efoïvecrden óokdcnKeyzer te verzoeken, om t
f

zelve in Zijn Rijk

van gelijken te practizeren , of by verwerpinge dezer propozite, hen
met den anderen tegen hém te verbinden. Maar wy weten niet door
wat reden dit voornemen is verydelt. Deverbittexinge, die den
Oorlog tuflehen deze twe Koningen had verwekt, veranderde in een

naauuc vriendfehap, diezo gróót in Francifcus deeerftewas, dat

hy geen vreugd meer had, nahy verftaanhad, dat den Koning van
Engeland overleden was.

Maar niét' tegenftaandc dezen voortgang, befprone Hendrik we- Afv*l?™

derde Rerormateus, en vervolgde hen op nieuw. Schaxton,.Bif-

fchopvan Salisbury, die langen tijd in de gevangenis geweeft had
3

wierd befchuldigd gezeid te hebben, dat het waarachtige, lichaam

jfezuChrijïi niet ia 't Sacrament was, en dat net heilig [Avondmaal

niet dan een teeken , ofgedachtenis van, *t gekruijie lichaam fezM Chri-

fti was. Men veroordeelde hem om verbrand te worden : maar de

Koning zond aan hem den Biflchbp van Londres en Worcefter,
om hem aan te manen deze opinie af te fweren , /twelk hy deed.

Hy bekende, dar. hy in
J
t einde zijns levens toe de Kettery e der Sa-

cramenten vervallen was -

y daar by voegende , dat hy den Koning
9 Tufe

bedankte; dat hy zorge gedragen had, om hem uit deze dwalinge.te

redden, aangezien hy hem hier door uit de tijdelijke vlammen en het

eeuwige vuur verloft had, en tekende ter gelver tijd een memorie
van vcrfcheidcarticulen, die men in onze verzamelinge kan vinden.

Vierdagen hier ha zond Hendrik hem zijn pardon ;hydce den èed,

doen men Anna van Askew verbrande ,' en wierd daar na, onder

deregeeringe van de Koninginne Maria,,' een fchrickelijk vervolger.

Zijn Protééceuren hadden apparentclijk geen groote achting voor ^h. 8"*

,*hem, aangezien zy hem tot geen hooger waardigheid,' dan tot Ste-

dehouder van den Rifl'chop van Ely, .verheften. De andere Prote-

ftanten wierden. na de ftr'engheid der zes articulen vervolgt ; maar zy

redden hun uit het gevaar , door middel van een affwering, zoo dat al

de ftrengigheid dezer ordonnantie op Anna Askew kwam.

Behaiven een doorluchtige geboorte, had deze Vrouw een opvoe- Lijden vaa

ding gehad , die men zeer weinig aan 't Vrouwelijk geflacht practi- kc

™

scertj maarzy trouwde tothaar ongeluk , met een zekeren &ijne,

een
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I-J4I'. een blinden medeftandervan de authorite.it van den Paus, die haar

van hem joeg , zoo haaft hy haar raeninge ontdekt had. Zy dan ge-

dwongen om haar na Londen te begeven , wierd wel haaft befchul-

digt, de wezentlijke tegenwoordigheid tegengefproken te hebben,

en in degevangenillêgelegt. Doen verzogten veele van haar vrien-

den , dat men haar onder cautie in vryheid mocht (lellen. Na lange

onder vraginge, en groote inftantien, deed den BifTchop van Lon-
den haar eindelijk een fchrift ondertekenen , waar in zy bekende,

dat het waarachtige lichaam Jezu Chrifti, na de conlecratie , in 't

Avondmaal was j 'tzydan dat den Priefter een vroom of onvroom
manwas, of 't Sacrament in 't open veld Wierd uitgedeelt, of inde

Ciborie bewaart was,het zelve altijd 't natuurlijke lichaam Jczu Chri-

fti was. Zy voegde hier echter by, hun mecninge op 't papier ftel-

lende , alle dingen te geloven conform het algemcene geloof, en niet

anders. Den Bilfchop wilde deze reftri&ie niet aannemen ; maarna
lange inftantien , en groote devóiren , wierd.zy onder cautie ontfla-

gen. Dit was omtrent hec einde van de MaantMaart. Weinig tijds

nier na wierd zy weder gearrefteert. Den Raad des Konings exami-

neerde haar teGreenwichj alwaar zy verfchcen x onder groöteont-

roeringe hares gemoeds -, wegens 't gene haar bejegenen mocht.

Haar verantwoordingebeftond in zulke generale termen, dieonwe-

derleggclijk waren , en die den BifTchop van Winchefter zeer ver-

toornden. Zommïgeyerheften haar verftant en vrymoedigheid ï'n

'tfpreken ; andere veroordeelden 't zelve als vermeten. Uit den

Raad bracht men haar na de gevangenis op de nieuwe Poort , alwaar

zy eenige Godvruchtige werken fchreef, met eenigebrieven, die een

groten indruk van haar hoedanigheden gaven. Zy recommandeerde

Hendrik, dat hy van't Avondmaal wilde gelooven , 't geen Jezus

Chriftusdaar van geleerd, en de AlgemeeneKerknahemgcIeërten
gelooft had. Schaxton , die toen zijn affweringc gedaan had, wierd

tot deze Vrouw gezonden, omhaarvandezemeningeal te trecken.

Maar in plaats van door de redenen van dezen afvalligen te worden
omgezet, verweet zy hem zijn afval en lichtvaardigheid. En aan-

gezien zy menigmaal ten Hovc v/as geweeft, wierdéy van dé groot.

fte Dames van't Hof bcgunftigt, men gelooft zelfsook van deKo-
ninginne. DenKantzelier waszeer begecrigomtc wetenwatpro-
texicn en weldaden zy van eenige perzoncn van't Hof, en onder

-anderen van de Hartoginne van Süffolk , en van de örayinnevan

yan Hertfort ontfangen had. Waar al wat men uit haar 'kon ver-

fhan.
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Haan, was , dat zeker perzoon in levry-kleederen, een/g geld, wc- 154^:

gertstwee Dames van 't Hof, aan haar had gebracht. En als mea
hier afmeer begeerde te weten, bracht men haar op den Tooren,
alwaar men haar deed pijnigen , zonder nochtans y ets uit haar te kon-
nentrecken, 'tgeen men wilde dat zy verklaren zou. Datzyhicr
over is gepijnigt , is een zekere za^k, welk in cehRegiflervanhet
Hof overgebracht is, waar van ik 't Origineel, door Antoine An-
thony gefchreven, zelfs gezien heb. Maar 't gene den Hiftory-

Schrijver Fox hierby voegt, fchijnt onwaarfchijnlijk te wezen j zoo
door de ongewoonheid van de zaak, als door de buitenfporigheid

van den Cancelier inzijnpligt; die hoewel hy eentomelözen yver
tctdeoudcSuperfritiehad, buiten twijfel een man vanftaatgeweeft

is. Foxzeid dan, dat den Cancelier aan den Luitenant van den
Tooren bevel gaf j om haar weder te doen pynigen; dat den Luite-

nant zich hiervan excuzeerde, en als hy hem vorder hier toe aan-

maande, rond uit zei, dat hy 't zelve niet begeerde te doen; zoo
zcid den Hiftori-S'chrij ver , dat den Cancelier door deze weigering

vergramtzijnde, zijn rok van zig wierp, en zelfs de gevange vrouw
pynigden, met zulk een geweld, alsot hy haar hele lichaam in ftac-

ken wilde trecken. Zy leed deze tormenten met een verwonderens

waardige ftandvaftigheid en couragie. Den Koning veroordeelde

de wreetheid Yan den Cancelier , en ontfchuldigde de Luitenant

yan den tooren. Maar aangezien fox in dit byvoegzel van niemant
word gccönfirmeert, geloof ik't zelve niet volkomentlijk; hoewel
ik hier by breng, 't geenhy daarvan verhaalt. Indien 't zoo is,

zoo dient het ons tot een opmerkinge, dat de Roomfché Religie

een fchrickelijke befpringinge op de geeften doet , aangezien zy zulk

een geweld tegen de edelmoedigfte gemoederen gebruikt. De fmer-
ten die Anna Afkew in de pyninge geleden had , bragten de Koning
geenfints 't voornemen te binnen, om haarte verlofTen; maar liet

haar aan al de ftrengigheid vanhaar Sententie; men droeg haar dan
op een ftoel na de plaatze der executie, omdat de pyniginge haar

buiten ftaat hedden gebragt , van zch te konnenopregten. Een
Prediker

,
genaamt Nicolaas Belenian ; een Kleermaker Jan

Adams 1 en een Officier des Konings , genaamt Jan Laflels, le-

den met haarde dood. Dezen Laflels is aparentelijk den zelven ge-

weeft , die de ongeftadigheid van Catharina Howard ontdekt heeft

:

want de medeftanders der oude Religie, wenftenhem na die tijd niet

*eel goeds toe. Anna Afkew, met de drie medgezellcnvan haar Jy-

Bbbb den,
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f. ƒ45. den waren uit kragtc der zes Articulen veroordeelt, om dat zy dewe*
zen tlïjke tegenwoordigheid Jezu Chrifti , in 't Avontmaal ontkent had-

den , daar en boven , hadden zy noch het ongenoegen van den afval

van Schaxionte verftaan* en hem dit geloof te horen verdedigen, en

trorzelijk hunne meiningen in een Zerxnoen , op de plaatze hunner exe-

cutie te horen beftryden. 't Zermoen geéindigt, en de veroordeelde

aan de palen gebonden zijnde, liet denCancelier haar zijn genade vol-

kornentiijk aanbieden, indien zy de zelve met verlies van een goede

c.onlcientie wilden kopen 3 maar zy moedigden malkanderen aan , om
met kloekmoedigheid , in de betuiginge der waarheid te lijden, en wa-
ren ftantvaltig tot den einde toe, otterende God haar Heilige Offer-

handen. Een weinig tijd voor hare yeroordelinge, hadden twee per-

zonen dit zelve lot in de Stad Suffolk, en een darde binnen Nortfolk

gehad.

Den Koning in dezer voegen, tegen de Reformateurs aangedaan

ft!r«icte -

n " ziende, vonden de medeftanders der oude Religie niet raadzaam, dit

gcnKran- hier by te laten blijven , aangefien de Koninginne en Kranmer hun-
ne defleinen verbraken , namen zy voor om hen t'zamen om te bren-

gen. Om dan vanden Aardsbiflchop te beginnen, zy deden den Ko-
ning weten , dat zy in handen hadde, waar mede zy de klagten tegen

den Prelaat konden bewijzen: maar dat behalven zijn waardigheid en ge-

zag , haar by na voor de vervolginge van het gerecht zou bloot ftellen

,

zo had ook de maniere, op welke den Koning diergelijke klagten tot deze

tijd toe ontfangen had , de mond van al de wereld geflopt^ maar indien

menCranmerin den tooren zag , en de vreze een weiniggeweken was,

zou men vrymoedig durven uitfpreken. Hendrik ftond toe, dat

den Aardsbiflchop des anderen daags belaft zou worden , voor den raad

te verfchijnen j met beloften indien hy fchuldig bevonden wierd , hem
indegevankeniste zenden. Hy dee hem niet te min des nachts door

den Ridder Denny zoeken ; en verklaarde hem, dat hy op de klagten

van verfcheide perzonen, eindelijk beüotcn had, hem inden tooren

te zetten j dathy ondertuflehen voor alle zaken eerft zijn verdedigin-

ge wilde weten. Den Aardsbiflchop
,

prees Hendriks rechtvaardig-

heid, en bedankte hem, over 't gene hy in zo tederen zaak niet ver-

wagt had; hier by voegende, dathy denVorlr. bad, eerhy redenen

van zijn meninge geven zou , hem Rechters mogten worden toege-

voegt, die kennifle van de punten der Religie hadden. Den Koning
verwondert over de kleine zorge , die Kranmer voor zich 2elven had

,

Antwoprde dat hy onbedagt was, aangefien hy niet meer zorge voor

zijn
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zijn verzekeringe droeg; want indien men hem in degevankeniffe
J *^'*

kreeg, zijn vyanden geen valze getuit eniffc zouden ontbreken, om
hem van kantte helpen; maar aangezien hy zijn eige behoudeniffe

niet in agtrram, hy zelfs zorge zow dragen, van daar in te voorfien.

Hier na zond hy hem weder weg, na hem alvorens wel onderrigt te

hebben , hoe hy zich in deze bejegening dragen zou. Zijn inftruótie

waven, dat den AardsbhTchop voor den '.Raad verfchynen zou, zoo zorgevan

haalt hy eeroepen wierd , dat- als men hem de voornaamfte befchul- Hcndrik
>

,. .
yö r

. 1,1 i -n itt \
omtrent den

digingen tegenwierp, hy verzoeken zou , alseenRaads-Heer'vandeh Prelaat.

Staat gehandelt te worden. En op dè zelve maniere als andere Raads-

heeren ingehjke voorvallen zouden willen gehandelt zijn,te weten hem
zijn party voor te brengen, en de zaak in ryper deliberatie nemen,
eer men hem na den toorenbragt. En als men hem zulks weigerde,

hy tot den Koning zelfs appelleren zou , die tot dien eindeinden Raad
niet verfchijrien zou. En'indien men fwarigheid maakte, dit appel

aan te nemen, hy dan den Koninklijken ring, die Hendrik gemc- '

nelijk aan zijn vinger droeg , vertonen zou , die genoeg aan de Raads-

Hèeren bekent was. De zaken dusbefteltzijnde, en den Aardsbiffchop

den ring ontfangen hebbende i
ging heimelijk weg. Des anderendaags

\ morgens ging een Deurwaarder Kraumer citeren,die men langen tijd

voor de deur van de Raadkamer ophield, eer men hem binnen bragt.

Deze ongewone maniere van doen, verwonderden vele menfehen.

Buts, een Medicijnmeefter des Konings, en vriend van Kranmer,had
meer vrymoedigheid dan de andere; die nauwelijks by den Koning
dorften komen, uit oorzaak dat zijn ziekte hem zeer onruftig maak-

te.'
r

' Hyging hem dan zeggen, dat men een buitenfporige zaak zag,

namentlijk de voornaamite van 't Engel2e Rijk, onder een hoop
knegf s vermengt te zien. Hier op gafden Koning ordre aan den Raad,

om hem binnen te laten komen. Men wierp hem reneeriten voor,

dat hy't met zijn Kappellaanen was, die de Ketteryen haren voort-

gangdeden hebben. Hyantwoordeop dezeklagtcn, als zijn meefter

hem bevolen had, enaangefien de Raads-Heeren drongen op 't gene

zy alvorens voorgenomen hadden , zooantwoordehy, zich niet genoeg

te konnen verwonderen, dat zy zodanig met hem handelden, na zo

langen tijd een lid van haar vergadering geweeft te hebben, en ge-

noetzaakttezijn, van hun tot den Koning te appelleren: ennam ver-

volgens den Ring des Konings, en vertoonden hun de zelve. Haar
verbaaftheid was zeer groot: zyftondenop, en gingen by den Koning,

•<lie haar zeer beftraften, over de handeling die zy Kranmer deden $

Bbbb 2 zeg-
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.'54J* zeggende, dathy gelooft had, een wijzen Raad te hebben j maar dat

hy het tegendeel gewaar wlerd , betuigende, door 't geloof, 't welke
hy God (chuldig was, zijn hand op zijn borft leggende, dat ingevalle-

een Koning aan eenig voorwerp kon verfchuldigt zijn , 't zelve Cran-
jner was, als zijnde zijn getroufte voorwerp, en een man, aan de
welke hy groote verpligtinge had. Den Hertog van Norfolk tragte

te rechtvaardigen 't geen zy gedaan hadden, doch met zeer ongefun-
deerde redenen ; zeggende dat zy in plaats van Kranmer te beledigen

,

anders niet getragt hadden, dan zijnonfchuld voorde oogen van de
wereld ten toon te zetten. Den Koning antwoorde , niet te begeren ,

men op zodanig een wijze met perzonen die hy beminde, handelen

zou; en hem genoeg bekent te zijn, wat een haat en nijtonderhenin

wangging ; maar dat hy 't zelve zou doen ophouden, of ten minften

«Ie Auteuren hier van ftraffen. Dit gezegt hebbende, beveelde hy
hen met Kranmer re verzoenen,- zy deden zulks in fchijn, en gaven

# hem de hand tot een teken van vriendichap , hoewel in geen humeur van

hunnen haat af te leggen. Kranmer alleen was opregt in deze verzoe-

ninge. Den A uteur die dit voorval verhaalt , heeft den tijd niet aange-

merkt ; maar nademaalhy zeid,dat't zelve na 't overlijden van den Her-
tog van Suffolk is voorgevallen , geloof ik 't zelve opzijnregte plaat-

ze hier te hebben tuffen gevoegt, aangezien dat dit alleen den tijd is ge-

weeft, in welke Hendrik kem na de dood van Suffolk tegen deProte-

ftanten heeft verhefr.

eonfpimic Dit eenevoorncemen miflukt zijnde, maakten de vyanden der Pro-

xfadagiane. teftanten een ander deflein; want Cranmer niet konnende in ongupft

brengen, dachten zy deKoninginne, het tweede voorwerp van hun

haat, van kant te helpen. Zyonderfteunden de nieuwe Predikers zeer,

doende hen zelfs in haar kamer prediken; niet meer in 't geheim, maar

bynain kenniffe van al de wereld. Als men den Koning hier van ver-

wittigde, was hy in groote bekommering. Want behalven dat deze

Vorftinne vaneen zeer gereguleert leven was, had zy noch een onge-

looflijke zorge voor haar GemaaL Zy betoonde hier door aan hem de

erkenteniffe van de hoogheid waar toe hyhaar verheven had. Dezen

ommegang en zorgé hadden Hendrik zoo behaagt, dat hy niet en wilde

gedogen, dat men hem klaagde over een Vorftinne die hy zoo tedere

liefde toedroeg. Maar nademaal zijn kwaal dagelijks toenam, vermeer-

derde ook zijn ongedult en laftig humeur; zoo dat hy, in plaats van

voor dezen met vermaak aan te zien dat deKoninginne haar met Re-

ligieuze zaken bezig hield, en de opinien der Proteftanteir verdedig-

de*
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«Je, hem 't zelve begon te mishagen. Op zekeren tijd had deKonin- 1545".

grnne ook een zaak, door den yvervaa haar difpuiten, wat te wijd uit-

gebreid. Op een morgen , als den Koning hierover op haar vergramt

was, gaf hy den Biflchop van Winchefter hier van eenige opening,

die nier naliet, van zijn gevoelen met zoo grooten boosheid alsliftig-

heid te verrechtvaardigen, en alles by te brengen 't geen tot een ver-

wyderinge kon dienen. „ Den Canzelier was hem in dit voorne-

men behulpzaam 5 zy vervulden des Konings geeft met v«rhalingen

aangaande de Koninginne en haar Dames; onder anderedat zy Anna
Askew hadden begunftigt, dat zy fchadelijke Boeken hadden; en in-

dien zy de Religie door hare ketteryen bedurven , zy , door hare hei-

melijke handelingen , verradereflen van den Staat zouden zijn. Deze
zaak wierddan zoodanig doorgedrongen , dat zy eenige articulen tegen

de Koninginne maakte, welke van den Koning zelve wierden onder-

feekent; want zonder zijn toeftemminge hadden zyKatharina niet vei-

lig konnen befchuldigen.Maar den Canzelier dit fchrift zeer onvoorzich-

tiginzijnzak (lekende, verloor 't zelve terftond; en een Officier van de

Koninginne 't zelve by geval vindende, bracht het by de Vorftin. Men
kan kwalijk doorgronden ofden Koning voorgenomen bad zijn Gemalin

van kant te helpen ofniet. De Schrijvers , welke omtrent die tijd ge-

leeft hebben, komen hier niet in overeen: maarals Catharinade me-
ninge van haar Gemaal op dit papier zag, had zy reden te gelooven dat

zy inongunftwas. Een perzoon, die deel in haar belangen had , gaf

haar raadombydenKonink te gaan- Den Koning omring haar zeer

vriendelijk , en begon terftont met haar over zaken van Religie te fpre-

ken. Zy antwoorde, dat de vrouw gemaakt was om den man onderda-

nig te zijn; dat de mannen na 't Evenbeeld Gods gefchapen waren,

gelijk de vrouwen na hun beeltenis ; dat zy daarom haar Vrouwen moe-

ften onderwijzen, en aldus haar licht uit de mannen feheppen, voor-

namentlijk die den Hemel een Vorft tot een Gemaal had gegeven, wiens

wijsheid enkennhTe te gelijk boven 't gemeen uitftak. Neen
y
byonze

lieve Vrouw y antwoorde den Koning, gy z.tjt een Leeraar geworden ,

en verre vandaar dat wy u zjouden konnen onderwiesen , gy benthe*-

tyvaam om ons z.elfs te leeren. De Vorftinne antwoorde, dat zy wel

bemerkte, hy devryheid niet wel genomen had, waar medezy haar

menigmaal had onderwonden tegen hem te difputeren ,. zy had zich al-

leenlijk daar van gedient, om hem een gedeelte van zijn melancholie

te doen vergeten, en den tijd met meer genoegen te palieren, oforo

van hem ondeTrichtinge te ontfangen, waar van zy veslgeleert had.

Bbbb } Indien
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Indien dit waar is , antwoorde den Koning, dan zjjnivigoedevrien-

den. Hier na omhclfde hy haar , en gafze verlofom te vertrecken , na

dat by haar alvorens zeer tedere verzekeringe had gegeven, van haar

onveranderlijk te zullen beminnen. Den dag daar aan volgende was be-

ftemt om haar met eenige Dames van 't Hot na denTooren te bren-

gen , wanneer den Koning zich wel gevoelde; waarom hy in don

Hof de lucht wilde fcheppen , en de Koninginne liet ontbieden om
hem te verzeilen. Op dezelve tijd als zy daar t'zamen intraden, kwam
den Kanzelier met veertig man van de Guarde, om de Vorftin inar<-

refttencmen. Den Koning trok herrt aan een 7ijde. Na een korte tij&

lioorde men hem den zeiven uitfchelden vooreen verrader, een fchelm,

een gek, en een beeft, en hem commanderen aanftonds te vertrekken.

De onnozele Koningin , niet wetende in wat gevaar zy v/as, trachtc

Hendrik te bevredigen , en ftond voor den Canzelier in; maar den

Koning antwoorde haar, dat zygeen reden had om de zaak van dien

Heer te verdedigen.

't Kwaad fucces van dit voornemen, deed de medeftanders van de

oude Religie , de moed geheel verliezen , en Hendrik een grooten haat

voor hen bevatten , voornamentlijk voor den Biflchop van Winche-
iler, wiens gezicht hemonverdrageüjkwas. d'Onderdanigheden vau

dezen Biflchop bevrijde hem zekerlijk van de ftrafdie hy verdient had :

maar 't zelve konde echter noit de gunft vanden Vorft wecler verwin-

nen. Dit onweer ftorte op't hooft van den Hertog van Norfolk , en
opden Grave van Surrey zijn Zoon. Den Hertog had langen tijd het

ampt van Groot Threzaurier bekleed, en had in verlcheide gewich-

tige voorvallen, groote dienden aan den Staat gedaan ; 't geluk had

hem altijd bcgunftigt. De Zoon van den Grave van Zurrey was deftig,

edelmoedig , en met een groote geeft en weten (chap begaaft ; maar

niet geluckig in 't voeren der wapenen, aangezien hy hem verplicht

zag om zijn plaats aan den Grave van Hertfort in te ruimen. Hy was

hierover zoo mistrooftig, dat hy zei, dat men in korten tijd hier vttn

berou zou hebben ; en voegde hier meer andere uitdrukzelen by, die

een groote begeerte tot wraak, een afkeer van den Koning, en een ver-

-achting van den Raad te kennen gaven. Den Hertog van Norfolk , die

zeer wel bemerkte, dathet Huis van Seymour groot credit by den Ko-
nink had, 't welk met de fucceffie van den Vorft noch ftond te ver-

meerderen , had hem wel willen allieren met den Grave van Hert-

fort, en den Ridder Thomas Seymour, zijnde twee Gebroeders. Teq
dezen opzichte floeg hy twee Houwelijkcn voor, 'cecne was vanden

Grave
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Grave van Surrey zijn Zoon, die Weduwnaar was, met de Dochter van ijHj

1

*

Mylord Hertfort; en 't andere van zijn Dochter de HertoginneDoua-
riere van Richmond , Weduwe van.de natuurlijke Zoon van Hendrik,
met den Ridder Seymour. Surrey ried zijn zufter aan met dezen Rid-
der te trouwen j maar hy wilde geenzins verftaan om met de Dochter
van den Grave van Hertfort te trouwen. DeSeymours zagen lichte

lijk , hoe grooten haat Surrey hen toedroeg , en waren zeer jalours over
de grootheid van dit Huis, dat zo machtig by zijn zelven was, alsme-
de om dat zy de medeftanders der oude Religie, zoo binnen als buiten
'slands, op de hand hadden, en te grooten deel in 't Gouvernement
onder den navolger van Hendrik zouden pretenderen ; want dezen
Vorft was in zoo Hechten ftaat, dathy nauwelijks eenigeweeken meer
kon leven, 't Is ook waarfchijnlijk , dat men hem heeft vertoont , in-

gevalle den Grave van Surrey met de Vorftinne Maria kwam te trou-

wen , hy groote verhindering aan den Vorft Eduard zou konnen geven

,

en mogelijk 'rgeheele Gouvernement 'tonderfte boven keeren. Want
men had fchijn van reden om hem in te blazen, dat hy na 't bezit van
Maria tracht , om dat hy zich had aangematigt de wapenen van Eduard
den Confefleur, te dragen ; dat hy dezelve voor cenigen tijd onder die

van de zijne hadgevoegt, uit oorzake hyde andere party had verwor-

pen. Om dan een begin te maken van den Hertog te ruineren, zoo
wierd zijn Vrouw zijn befchuldigerfïe, die vier jaar te voren, onder pre-

text dat hy niet wel met haar leefde, Van hem gefcheiden was. Van
gelijken ontdekte haar Dochter, welke met den Grave van Surrey in

gefchil was , alles dat zy tot befwaring van den Grave wift. Eindelijk

een
J
uffrouw , Hollande genaamt , voor dewelke den Graaf verdacht

^yas een onbehoorlijke genegentheid te hebben , verried hem ook.

Maar al het gene men uit deze getuigenhTen kon trecken , waren eeni-

ge gepaflïoneerde redenen van de Zoon, en klachten vanden Vader,

die oordeelde dathy vanden Koning, noch zijnen Raad niet bemind
was , en datze ten opzichte van hem kwalijk handelden , met hem uir.

de geheimeniflen der zaken te fluiten. Al de wereld was aangemoedigd

->m informatien te geven tegen een huis 't welk zy wilden ruineren.Den
Ridder Richard Southwel befchuldigde Surrey vaneenige gewigtiger

zaken, dan 'er tot noch toe waren voortgebracht. Surrey ontkende

dit rond uit , en verzocht een Duel tegen dezen Ridder. Maar in plaats

van hem permiflïe te geven om zig door 't middel der wapenen te regt-

vaardigen, zond men hem en zijn Vader na den Tooren. Het punt daar

mede men vorder tegen d'een en d'ander aanhield , was , dat zy buiten

kenniff*
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*£4f» kennifle des Konings de wapenen van St. Eduard hadden genomen^

't Holp hen niet , dat zy antwoorde hier in de maniere der Wapendra-
gers gevolgt te hebben ; de verontfchuldinge diende nergens toe , want

de Staatsreden eifchten 't hooft van de Vader en de Zoon , en daar ont-

brak anders niet dan een middel om hen van 't zelve te beroven.

Efcecutievan DenGrave, die geen Rijksgenood was, wierd in 't Stadhuis, als een

van surrev.
gemeen onderdaan , voor negen Ridders, en drie Wapendragers te recht

geftelt , die hem veroordeelden Crimen laete Majeftatis , ofeen mifdaad

tegen zijn Opperheeren begaan te hebben. Zijn zententie wierd op

1 9 . January uirgelproken , waar na men dezelve executeerde op de plaat-

ze van denTooren. Deze condemnatie wierd van al de wereld ge-

laakt, en bemerkt als een zeer onrechtvaardige en wrede zaak, en deed

het volk een byzonderen haat tegen de Seymours opvatten, die nooit

dezen haat hebben konnen t/onderbrengen. Men beklaagde den Graaf
als een Heer die groote couragie en veel uitftekende hoedanigheden

had bezeten.

Den Hertog Den Koning , die nooit iemand ten halven gehaat of bedorven had,

t?a°ht°dVn
lk w^dede mate derrampfpoeden van dit Huis ophopen, met den Her-

Koning door tog om te brengen i al zijne trouwe dienften waren inde vergetenheid

heid^ebe-
5 bedolven i zijnonderdanigheden en onderwerpingen waren niet mach-

wegen. tig den nieuwen bioeddorftigen drift óe.s Konings te vertragen. Hy
fchreef vruchteloos aan den Koning , dat hy op zijn onnozelheid pro-

tegeerde: 't was om niet, dat hydede weten, dat hy nooit de minfte

neiginge had gehad van in zijn plicht te feilen , dat hy niet wift dat hy
hem had mifdaan , dat hy zijn dagen ten dienfte van den Staat had door-

gebracht, zonder iemand te hebben beledigt. En indien hem te bin-

nen kwam dat hy eenige vyandenhad, 't zelve was uit oorzake dat hy
de verbrekers van de ordonnantie, die de wezentlijWiegenwoordigheid
JezuChritti in 't Sacrament beveiligde , vervolgt had. Maar dat hy
hier in, en in alle andere voorvallen, de beveelen van zijn Majefteit

had gehoorzaamt, aan dewelke hy hem altijd onderwerpen zou. Hy
kon niet verwerven, dathy tegen zijn beichuldigers, of in de tegen-

woordigheid des Konings, of die van zijn Raad, wierdgehoorr, hoe-

wel hy hem aan een rigoureuze ftraffe onderwierp, indien hy hen van

geen valfchebefchuldinge overwon. Eindelijk gaf't hem weinig voor-

deel, dathy den Koning bad medelijden met hem te willen hebben

;

en hem met alle zijne goederen en landeryen te vergenoegen, diehy hem
zou laten. Men begeerde van hem een ftrikter onderwerpinge, welk*

hy oökgaf opden 12. van January, en dezelve in de tegenwoordigheid

vao
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van tien Raadshceren desKonings ondertekende. In dit Schrift beken- 'ƒ47.

de hy , i . Dat hy de geheimeniffen van den Raad desKonings had ont-

dekt. 2. Dat hy de mildaadvan den GraveranSurrey zijn Zoon, inde
zake van de wapenen van St. Eduard had gefecreteert , en dat hy na de

dood 2ijns Vaders, altijd in 'zijne Wapenen, de Wapenen van Eduard,

met zilvere Platen onderfchèidén, had gevoert ; 't welk niemand als

den Vorften van Galles geoorloft was. Den Hertog voegde hier by

,

dat hy hem nu aan de dood, en aan'tCrimen \x& Majeftatis fchuldig

gemaakt hebbende, zijn toevlucht tot de barmhertigheid desKonings
zounemen. Hy ondertekende al deze dingen, op hoop van Hendrik
door zijn groote onderdanigheden te bewegen ; maar hy bedroog zich

in deze verwachtinge.

Het Parlement wierd beroepen onder pretext van de heiliginge van

Eduard , alhoewel in der daad om den Hertog daar te condemneren;

want men had geen getuigenis genoeg om hem in een ordinarisVier-

fchaar te veroordeelen. Men remonftreerde aan 't Hogerhuis , dat,

nademaal den Koning zijn Zoon tot Voifl: van Galles wilde doen kroo-

nen , men alle naaftigheid behoorde aan te wenden , om 't Proces tegen raentge-
X c"

den Hertog van Nortfolk te maken, terwijl men de groote bedieninge houden,

voor deheiliginge zou vergeven. Onder dezen fchijn, dewelkede be-

fte was die men kon bedenken , wierd het voorwerp dezer fententie

twee ofdrie maal van de Heercn "* overlezen en geapprobeert. Hier tievandea

'

op zand men 't zelve aan 't Lagerhuis , die haar conzent van gelijken Sert

~°fk
ra"

gaven, -j- Drie dagen hierna deHeeren in hun Ceremonieel gewaad

zijnde
,
gafdenKantzelier, en eeni'ge CommnTarifen, tot dien einde * nen ,g;

vanden Konink geauthorizeert, hun toeftemmlnge, aan het beiluit, 19. en den

't welk den Koning tegen Norfolk had gemaakt. Wy weten niet waar ^o Jan.

op deze conderanatie is gegrond geweeft ; want 't beiluit waar van wy
fpreken, word in 't Regifter niet gevonden. Maar aangezien een an- '

ea24*

der Parlement is gehouden in 't begin der Regeringe van de Koningin-

neMaria, welke deze fententie herriep, en hier toe de ze redenen alle-

geerde, dat dezelve fententie nul en van geender waarde was, door de

gemecne en generale rechtsplegingen waar onder de particuliere zaken

,, niet onderhorig waren, dat men de'nHartog niet verraad en zamen-
„fwcringe had befchuldigr, zonder 't zelve anders dan in generale ter-

j, men uitte drukken; dat heteenigfte, waar mede men hem befchul-

„digfte, was, dat hy de Wapenen van Eduard had gevoert ; maardat

,,hydaar in niet anders had gedaan, dan zijn Voorouderen , en zy zelfs

„ ten allen tijden, zoo ten opzichte van de Voorzaten van Hendrik,

C c c c „ als
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if4?» ?> a^s ten opzichte van deze Vorft , hadde gepraclizeert , dat de Authen-

?, tijke Regifters hem hier in genoeg rechtvaardigden. Men voegde

i, hier by , dat den Konink zekerlijk volle macht aan de CommiflarilTcn

?,had gegeven, om ditbcfluit in zijn naam uit te voeren, maar dat hy

3 , 't zelfs nooit had geconfirmcert ; dat de Regifters ook niet melden, dat

,, dcCommiflariflen hen in der daad in hunCommiflie hebben gekwe-

,,ten. Eindelijk, dat den Koning zelfs deze Commiflfie niet heeft on-

dertekent; maar alleen zijn Wapen daar onder bad gezet; endatnict

omhoog, na de gewoonlijke manier, maar om laag. Alle dezcom-
ftandighcden zullen in 't vervolg verklaart worden. Wy hebben hier

't zelve alleen bygebracht , om een waaragtige afbecldinge van deze

zaak te geven.

Deze Ordonnantie gemaakt zijnde, ontfing de Luitenant vanden
Tour ordre , om 's anderen daags 's morgens , den Hartog te doen ont-

hahen. Maar aangezien Hendrik in dien nacht (tiert , had deze ordre

niet vee! kracht ; en de Staatkunde liet niet toe , de regcringe van dezen
°<j fangen Koning, met zo hatelijken Executie te beginnen. Norfolk

<OOl o.ic vies ' ,'Vtj n
,

. in 1A
n

. , <- i • j

wierd aan op een onverwachte wijze vcrlolt. Daar wierd verlcheidcnt-
•i^ddiort. jj^ v . in 2 jj n onqunil geoordcelt; de vroomftc medeftanders der oude

Religie , remarqueerden 't zelve als een ilag der Hemclfche wrake.

Norfolk had te groocen gehoorzaamheid voor zijn Meeftcr gehad, zelfs

iri voorvallen daar zijn Confeientie 't contrarie verdichte. Hy zuchte

in Zijn gevangenille over't laltige jok van deze macht, tot welkers ver-

heirmge hy niet weinig ludgecontribucert. Aan d'anderc zydc geloof-

den dcProtellanten, datGod hemiudeuiterfte elcnden had ncderge-

worpen , om hem te itrarren over de irrenghcid met welke hy de onge-

lukkige had vervolgt, die door hem van Ketteryen bef chuldigt waren.

De maniere op dewelke Cranmer in dit voorval handelde, kwam zeer

wel met 't leven van de.'cn Prelaat overeen. Hy begaf zich na Croy-
don, niet willende in 't Parlement verfchijnen, uit vreze van verdagt

te worden , deze onrechtmatige wet te hefcbenondcrilcunt. Zijnafwc-

zentheid wierd te meer in acht genomen , aangezien den Koning nu tot

Zijn uiterite gekomen was* Maarden Aardsbiflchop vand niet goed,
v aangezien hy in haat van den Hartog van Norfolk hadgeweeft, in den

openbaren Raad te vcrichijnen, in een tijd dat men zoo ftrengen von-

nis tegen hem zou vellen. Onderwijlen trachten den BiiVchop van

Wincheller zich weder te hcrftellen ; en hoewel hem den ingang tot de

Raadkamer verbooden was , zoo vergczelfchapte hy niet te min de

Kaadsheeren , als zy in de Kamer gingen daar den Koning zijn bedleger

hield,
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hield , en bleef voor de deur fraan , tot zy daar uit kwamen , en keer- i f47'

de met hun weder, om in de goede meiningc des volks te blij ven; maar

had t'eenemaal de gunft zijns mcefters verlooren.

Wy hebben niet meer te fpreken, dan van een publijke handeling
, v -^

eerwy de dood des Konings verklaren: hyontfïngeen.Ambafradeurvan des .

den Hartog van Saxen , die hem aandiende, dat den Paus en Keizer een
\\*J:

Verbond hadden gemaakt tot uitroeyinge der Ketters ; waarvan den

laatften reeds den Hartog , en andere Protefterende Vorften van 't Duit-

fche Rijk beoorloogden. Zy verzogten dan byftand. Ter zeiver tijd liec

den Keizer door zijn Afgezanten alom verklaren, dat den Oorlog, welke

hy tegen de Duitfche Vorften voerde,gecn Religions Krijg wa3. Verkla-

rende in tegendeel , zich van zijne wapenen niet tedienen, dan om de

rechten der Keizerlijke hoogwaardigheid te befchermen , welke deze

Vorften onder de voeten vertraden. Den Koning antwoorde, dat hyde
Vorften te hulp zou komen, indien hy bemerkte dat de Religie in deze

verwijderinge vermengt was. Dit was een verwarde zaak; want ter-

wijl den Paus binnen Romen, dezen Oorlog, Den Heiligen Oorlog

noemde, en Proceflie en gebeden liet doen, om den zegen des Hemels
over des Keizers wapenen af te bidden , zoo liet deze Vorft geen de

minfte belangen van Religie in zijn Declaratien invloeyen ; daarenbo-

ven had hy indiervoegen de party der Proteftanten verdeelt, dateeni-

ge zich voor hem verklaart hadden, en andere weer neutraal bleven.

Aangezien dan de Duitfchen zelfs 't oogmerk dezer handelingen niet

bevatten > is het geen wonder dat de buitenlanders het zelve onbekent

was.

Den Koning overlaftig vaneen dik corpulent lichaam, wierd da-

gelijks wreder en laftiger ; hy kon geen trap meer af ofopkomen , dan

met behulp van een machine. Vorder, een verouderde 1 weere, welk doo/ des

hy aan 't eene been had , veroorzaakte hem gpoote pijn , en maakte hem Kcr

zeer ongeduldig en toornig: de onver ie hoonelijke ftrengigheid, met
welke hy Norfolk en Surrey handelde , is voornamentii)k zijn ftaat toe

te fchrijven: zijn Officieren dorften kwalijk tegen hem zeggen, dat zijn

einde aanftaande was: de greotfte vreze weUte ben te binnenkwam,
was, dat in een ordonnantie van het Parlement, tot verzekering des

Konings gemaakt, zekere clauzele was, tegen de voorzeggers van zijn

dood j zy vreefden , indien zy zeiden dat zijn dood naby was, den wraak

-

gierigen en toornigen Koning henna de ftrengigheid dezer Ordonnan-

tie mocht vervolgen. Maar hy zelfzijn krachten voelende verminde-

ren ,
gaf ordre om zijn Teftament in ftaat te brengen, 'i weik hy in

Cc cc z Enge-
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1*4,7, Engeland had gelaten , als hy den weg naVrankrijknam. Deeenigfte

verandering welke hy daar in maakte, was Gardiner uit het getal der

Executeuren van zijn Uiterfte wil , en uit de Raadsheeren zijns Zoons,

te fluiten. Den Ridder Brouwne dacht dat hyzich hier in vergiften,

en onderrichte hem hier over; maar hy antwoorde, Gardiner wel te

kennen; enindienhy hem daar inftelde, niemand van de hunnen met
hem zouden accorderen , 't welk veel troubelen veroorzaken zou; maar

Brouwne herhaalde weder de zelve zaak. Den Konink zei
}

indien hy

hem hier jegens weder hoorde fpreken, hy hem zelfs uit zijn Teftament

zou fchrabben. Men zeiddat hy zijn Teftament op den 30. December
ondertekent heeft , gelijk Fuller omftandiglijk verhaalt , en waar af

Steyling een goed extraófc gegeven heeft ; ik zal alleen remarqueren

,

dat de Konink het Koninklijke Huis van Schtland uit de fuccefïie floot,

en de twee Dochters, wel ke de Douariere van Vrankrijk by Karel Bran-

don, Hertog van Norfolk, had, in hun plaats (telde. Dezen Artij-

kel heeft mijn verfcheide zaken ontdekt , die 't Teftament in 't gene-

raal betreffen, en tot noch toe onbekent zijn ge weeft. Ikhebdezelve

uit zekeren Briefgetrokken , welke Wilhelm Maitland van Leithing-

ton , Secretaris van Staat van de Koninginne van Schotland, aan den

Ridder Wilhelm Cecile fchreef , die in de zelve kwaliteit by Elizabeth

,

Koninginne van Engeland , was , die hier na den tytel van Mylord
Burleich gevoert heeft. Dezen Maitland wierd neffens degrootftevan

't Rijk geacht ; maar hy voegde hem by de vyanden van de Koningin-

ne, en zijn ontrouw verduifterde zijn andere hoedanigheden; maarhy
keerde weder tot zijn plicht , en verbeterde dezen misflag door een op-

recht berouw en leedwezen , en zette alles op dat hy had tot verdedi-

Teftament ginge der Koninginne, ineen Brief, die men in onze verzamelingen
*s

e

*on
e!.
n£S

zai vinden, alwaar hytragt te bewijzen, hoe rechtvaardig de Kroon
iprooken. van Engeland zijn MeeftrelTe toebehoorde , indien de Koninginne

Elizabeth zonder kinderen kwam te overlijden. Hy beantwoorden ook

de fwarigheden, welk men tegen dit recht maakte : daarna overwoeg
Ziet 87. nv ( ]e tegenwerpingen , die men op Hendriks Teftament fondeerde.

Hy zei ook, dat, om de Ordonnantie van het Parlement te gehoorza-

men, het Teftament met zijn eigen hand-tekening moeft bekrachtigt

zijn; maar 't zelve niet dan met zijn klein Zegel ondertekent was; dat

den Koning ook nooit ordre gegeven had, om 't zelve te verzegelen
;

maar dit altijd uitgeftelt, hoe zeer men hem daar toe had aangemaant.

Dat ceo zekeren Willem Clark, zoo haait men bemerkte dat hy den

geeft gaf* het Cachet daar onder had gezet; dat men eenigeEdel«n van

het
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't gevolg van de Kamer, totdc ondertekeninge, als getuigen, had ge-

roepen. Maicland voegde hier by , dat hy hem beriep op de getuigenifle

van My lord Paget, en verzogt dat men over dit voorwerp, den Mar-
cjuis van Winchefter, vanNorthampton, den Grave van Pembroke,
de Ridders Wilhelm Petre, Hendrilc Nevil, MauritsBerkley,en An-
tonyDenny, den Do&or Buts, en andere perzonen meer , zou onder-

vragen, en hunne getuigenifle inde Cancelerye regiftreren» Hy zei

ook, indien men 't Origineel Teftament examineerde, men des Ko-
nings naam daar nier onder zou vinden ; maar 't Cachet daar alleen on-

dergeftelt. Hy beflootdan, ditnietvolgensd'ordonnantie zijnde, de-

, welke in zaken van zo grooten belang ftriktelijk na de letter moeftge-

obferveert worden, Teftament van geender waarde was. Hier na ver-

toonde hy, op wat wijze men 't volk bedroog; en hier na, hoeonge-

fondeert zy waren
}

die , gedurende de regeringe van Elizabeth , het

Huis van Smart uit de Succeiïie wilden (luiten. En eindelijk hoe noo-

dig het was de rechten van dit Huis te verdedigen , 't welk niemand na

een bczittinge van tachtig jaren betwift had.

Maar hoewel den Koning geen Teftament maakte, hy maakte veel 3'laftuary*

Religieuze Legaten. Hy liet 45"oo ponden Renten aan de Stad Lon-
den, om een Hofpitaal onder denaam van Jezus Chriftus te ftichten;

en voegde by ditprezent dat van de Kerke der Minrebroeders, dicht

by de Nieuwe Poort gelegen. Hy gaf ook, om 't zelve te bouwen,-

befchonk ook 't Collegie der Drievuldigheid , binnen de Stad Cambrid-

ge, meteenjaarlijkfe inkomfte. Ditis een vandevoortrefTelijkftefon-

datien van geheel Chriftenrijk. Hyleefde, gedurig zijn krachten ver-

minderende, tot den 27. der Maand. Als zijndood naby fcheen te

wezen, hadden Ridder Antony Denny vry moedigheid en vromigheid

genoeg om te doen 't geen niemand dorft beftaan: hy maande Hendrik

aan hem te bereiden de wereld te verlaten, en in 2ijn memorie de on-

geregeldheden zijns levens te herroepen, en zijn toevlucht door Jezus

Chriftlüs, tot de barmhertigheid Gods te nemen. Den Koning betoon-

de groot leedwezen God zoo vertoornt te hebben; en voegde hier by,

dat hy zich geheel aan de barmhertigheid zijns Verlofiers overgaf, wel-

ke veel grooter was dan alle zijn zonden en mifdaden. Denny vraagde

oï hy een Geeftelijk perzoon begeerde te hebben? Den Koning ant-

woorde, indien men om iemand zond, men den AardsbhTchop van

Canterbury zou ontbieden. Dit gezegt hebbende, nam hy een weinig

ruft, en zijn dood voelende naken, belafte hyKranmer te ontbieden.

En aangezien den Aardsbiftchop, als wy boven hebben aangemerkt, na

Cccc
3

Croy-
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1
S 47* Croydon vertrekken was, zoo vond hy den Koning fprakeloos , doen hy

by hem kwam.Hy bad hem dan door eenig teeken te betuigen,dat by in de

Chriftelijke Religie fturf: waar op den Koning hem zijn hand druk-

ten, en gaf vervolgens den geeft op 't $6. Jaar zijnslevens, en ^37.
Jaar en negende Maand zijner Regeringe. Zijn dood wierd drie dagen

gefecreteert . Want wy weten dat 't Parlement hen zittinge geconti-

nueert heeft tot den 3 1. dag der Maand j terwijl de tydinge van zijn

dood door den Kanselier hen wierd bekent gemaakt, die op dezelve

tijd verklaarde dat 't Parlement gecaffeert was. "Waaruit blijkt dat

dit weinig perzonen is bekent geweeft; want van dat moment dat een

Koning geftorven is , woft'er verftaan geen Parlement te wezen. Men
verborg mogelijk deze dood , om te overwegen hoe men met Norfolk

zou handelen; ofde Seymours wilden hen tegen dezen Minifter ver-

zekeren. En aangezien de befchrijvingvan Hendrik op eennaukeu-
rigcen geeftelijke wijze doorMylord Hewert is gedaan, zooaddreflc-

ren wy den Lezer aan den zelven.

Daar ontbreekt noch , em de Hiftorie van dezen Vorft te eindigen ,

dat wy de duifterfte en hatelijkfte handelingen zijns levens nafporen;

met het verhalen derexecutien, de welke hy indelaatfte 13 jaren zij-

ner Regeeringe heeft laten doen. Zijn wreedheid munt hier zeer in uit

zoo wy deRoomfche Schrijvers geloof geven, diede zaak zeo zydig

vertonen als mogelijk is. En welkers klagtenopeen zeerflegte wijze

zijn geconfirmeert, aangezien veel Engclfche Schrijvers 't zelve te-

genfpreken , als mede uit oorzaak der valfche byvoegzelen , die zy me-
nigmaal aan de hoedanigheid der zaken gegeven hebben.

Hendrik .was van zoo toornigen humeur, als onbequaam te gedo-

gen , dat men zijn wil tegenfprak. 't "Waren gevarelijke tijden ; 't mee-
fte gedeelte van Engeland, v*ornamentlijkna't Noorden, had een gro-

ten drift tot de oude Religie. De Munniken rijk en magtig zijnde : den
Paus een dood vyand van dezen Koning ; en den Keizer zeer formida-

bel, voornamentlijk om dat. hy de Nederlanden bezittende, groot

voordeel zou hebben in den Oorlog die hy bereide, om de Engelfchc
aan te taften. Polus daar en boven, hoeweleen Neef van Hendrik,
ging aan alle Hoven van Europa, om hen tegens dezen Koning te ani-

meren ; en dorft zelfs opentlijk verkondigen, dat 't noodzakelijker en
verdienftiglijker was dezen Vorft aan te taften, dan denTurk tegen te

gaan.

Den Staat der zaken waren zonder eenige verbeeteringe in die tijdj

waajr door men zag dat Hendrik tot groote extremiteiten gekomen
was.
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was. Een zoo vermetene als domme Superftitie, en magtige, vertoorn- i<±%
de, en twiftverwekkende vyanden, verdichten, indien geen wettelijk,

ten minften een noodzakelijke wreedheid. En een Generaal van een

Leger, zou niet meer regt hebben, om flxeng te wezen tegen de ver-

ipiederen, of tegen zijn Soldaten , die een heimelijke correspondentie

metde vyanden hielden, dan denKoning Hendrik had omzijn ftren-

gigheid tegen zijn Onderdanen te oefenen , die *t altijd met den Paus
hielden, en die heimelijk correfpondentie metPolus hadden : hy was
te wel in de Hiftorien ervaren , om niet te weten dat de Keizers en Ko-
ningen, onder veel minder ichijn van reden waren afgezet, dan die

men in 't RoomfcheHor tegen hem fmeede. Boven al kwam hem te

binnen dat twee zijner voorzaten, Hendrik II, en den Koning Johannes
met de Pauzen ingenomen geweeftzijnde, enmethunGeeftelijkentot

de uiterfte extremiteiten waren vervallen gezien, zich niet weder heb-
ben konnen herftellen, dan door diepe en ongehoorde vernederinge.

Den Paus difponeerde zoo volkomentlijk van de Geestelijkheid ; de
Geeftelijkheid was den Room fchen Stoel zoo onderdanig; 't volk on-
derwierp zich zoo blind en dom aan hen geeftelijke Opper-hoofden

;

dat men zijn toevlucht tot geweldiger hulpmiddelen moeft nemen , om
de Gecftelijke te temmen, en de Leken in hun pligt te houden. En in-

dien mende minfteverfchooningehad gehoopt, hadden delaatfte Ja-
ren van deze Vorftniet dan opvolgingen van beroerrens geweeft ; en
om indiervoegen eengrooter bloedftortinge te voorkomen, wilde hy
liever ftrengigl ijk de wet, ten verderf yan eenige particulieren, exe-

cuteren.

Daar is ook onder de Schrijvers van de party der oude Religie, een

lafter die onder hen in 't generaal in 1wang gaat, en die zelfs by eenige

protefterendc Auteuren voor een waarheid aangenomen word : Dat
veele perzoonen de do od leden , omdat z,y den Kerkehjkgn voorrawvan
Hendrikjiiet wilden befweren', dit is een groote onbeichaamtheid en
een taftelijke valsheid. Want daar ftorven niet alleen geen perzonen

om deze reden : maar daar was zelfs voor den Jare 153 8. geen wet , die

vereifteden eed aan dezen voorrang te doen. Maar in den Jare 1538.
ak Paulus den III. den Bul tot de afzettinge van Hendrik had gepubli-

ceert, en dat men gedwongen was de zekerheid van dezen Vorft meer
in agt te nemen , beveelden 't Parlement , wanneer 't volk de iucceflie,

200 als de zelve gereguleert was, zou zweren, zy ook den voorrang

van Hendrik zouden zweren , op pcene van'
4
by weigeringe van dien

,

voor verraders van den Staat gedeclareert te worden, maar hier af is in

'tFor-
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I547- 't Formulier van den eed twee Jaren voor dezen gemaakt, nietsgefpro-

ken. Daar is waarlijk eengroot onderfcheid voor Verraders van den

Staat te verklaren, die den titul van Koning ontkennen, ( dit zijn de

termen der eerfte Ordonnantie ) of het volk dwingen te zweren , dat

den zelven Koning 't Souveraine hooft der Kerke is.

wreedheid Het eerfte Exempel van wreedheid was tot ruïne van deordercder

tegefdei:- Katuizcrs. Jan Hougton , Prieur van 't Katuizer Kloofter der Bagij-

detbndeis nen van Londen ; Augultin Webfter, Prieur van Axholme ; Robbert
der_oudeRe-

kaurenSj pr jeur van Bevol; en Richard Reinolds, Religieus van 't Kloo-

fter van Zion , een wijs man vooreen Katuizer, als mede in vergelij-

ke van ze-, king van dit Eeuw, wierden bekhuldigt uitdrukkelijk den voorrang
keren Citui-

yan Hendrik te hebben ontkent : men oordeelde hen in de Zaal van

Weftmunfter, zy ontkenden de daad ; maar men vond hen fchuldig;

't Regifter en remarqueert de omftaadigheden van hen Proces niet. De
Roomfche Hiftory-Schrijvers doen in tegendeel een deftig verhaal

hunner ftandvaftigheid, die zy voor hun Rechters en dood hadden:

waarover wyons niethoevente verwonderen, van menfehen , wel-

ke in Legenden en Hiftonen der gefturven Zanclen en Heiligen

Martelaren, van hun ord«re geoefent zijn, en dewctenfehap hebben

een verhaal treffelijk op te pronken. Maar aangezien zy de zake , waar

mede men hen befchuldigde, ontkende, gaven zy geenpreuven van

een dapper gemoed, 't Verhaal 't welke zy ons doen over de dood van

een Prelaat, Halgenaamt, die op die zelve tijd is geexecuteert, is zoo

vals , dat men daar aan al de andere ongeregeltheden kan afmeten. Zy
verzekeren dezen Priefter gefturven is, om dathy den voorrang van

Hendrik ontkent had. Maar 't Regifter daar zijn Proces in befchreven

is, berigt ons heel anders.

Dezen Hal en Robbert Feron wierden beide bcfchuldigt zeer ftrafba-

vanFcron.
en

redilcourzen gevoert te hebben, namentlijk dat den Koning een Tiran,

een Ketter, een Echtbreker , en een Rover was. Dat zy wenften dat

hyalsjohannes, of Richard denlll. mogt omkomen, dat zy den tijd te

gemoet zagen dat de Jeilanders, en de Inwoonderen der Landen van

Galles, een inval in Engeland zouden doen ; dat de drie deelen Óqs

Rijks zich tegen Hendrik zouden verheffen : dat zy niet voldaan zou-

den wezen, zoo lang hyen zijn Minifters niet vernietigt waren; dat

de Kerke voer die tijd niet gel ucklg kon wezen. Hal had niet alleen al-

le deze dingen gezegt, maar had de zelve op den 10. dag van Maart aan

Feron gefchreven. Vorder ontkenden zy de feiten, waar mede men
hen befchuldigde : maar eindelijk hun befchuldiginge gchoort heb-

bend e3



In ENGELAND. IIL Boek. 57

7

feendc, verklaarden zy hen zelven fchuldig, eer de Rcgrers zulkx iffó.

verwagten; en onderwierpen zich t'eenemaal degoedertierentheiddes

Konings. Men veroordeelde hen ter dood , als Crimen laezae Majeftatis

te hebben begaan, en 't vier in 't Koninkrijk te hebben willen (leken , en

den Koning ombrengen : Feron heeft apparentelijk zijn gunfl: ver-

worven; want daar is geen Regifter, 't welk van zijn executie gewag
maakt, maar Hall wierd geexecu teert, met den Katuizer, die men
met het gewaad van zijn ordere ophing.

Eenige maanden hier na wierden Homphrey Middïemore, Guillau-
aHdereMua-

me Exmen en Sebaftiaan Nudigaite veroordeeld , om dat zy gezeid «ikea.

haddenden Koning niet te willen gehoorzamen, of hem voor 't Zou-
verain Hooft der Kerken van Engeland erkennen. Doen men hen hun-

Sententie had gepronumieert , verzogten zy om voor hun dood te

communiceren. Maar Spelman zeid dat 't Hof hen deze gunfl wei-

gerde , nadernaalmen nooit gezien had, dat den Koning dit in dier-

gelijke voorvallen had toegedaan. Zy wierden twee dagen na hun con-

demnatie geexecuteert. Twee andere Katuizers , Johan Rochefter, en

JacobWolvergenaamt, hadden in de Maand van May binnen York dit

zelve lot. Tien andere Monniken wierden in hun Cellen gefloten , al-

waar negen van dezelve 't leven eindigden. De tiende wierd gehangen. In Auyifly

Ik heb 't Origineel eeniger Schriften gezien , waar in zy befchuldigt

wierden, Boeken in Engeland gebracht en verfpreid te hebben , die

in vreemde landen , tegen 't Huwelijk en 't leven van Hendrik ge-
fchreven waren. Deze Boeken in de Klooftcrs gevonden zijnde

,

dwong men de Geeflelijke te lezen 't geen tot verdediging van Hen-
drik gefchreven was. Maar zy weigerden dit hardnckkiglijk. Ver- ,

der bevond men , dat zy zich in de belangen der Religieuzen van Kent
vermengt hadden. En hoewel den Koning al de medeflanders der

geëxecuteerde over deze zaak had gepardonneert , zag men ze echter

altijd met een nijdig oog aan, waarom 't niet vreemd is dat men hen
op het tweede misdrijf niet verfchoont heeft.

Deze comdemnatien wierden van twee gewichtiger vervolgt. Fi- VaaPifcher«.

fcher , Biflchop van Rochefter , en den Ridder Thomas Morus,
fmaakten al de wreedheid van Hendrik. De eerde had al meer dan
een rond jaar in de gevangenis zitten kwijnen. Hy klaagde door zijn

brieven aanCrornwel , dat hoewel hy omtrent tot den ouderdom van
tachtig jaren gekomen was , men hem zonder vuur en klederen liet,

en zeer röuwelijk handelde. Men was hier te Romen van bericht.

Den Paus, om hem in zijn ongenade te vertrooften , of liever, om
Dddd Hen-
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,^47 Hendrik fpijt aan te doen, maakte hem Cardinaal, en zond hem den

hoed, die PicardycnnietpafTecrde. Deze gunft van Clement ver-

haafteFifchers verderf, Den Koning hem hier over doende exami-

neren, betuigde hy geen verdienften te hebben. orn deze waardig-

heid te bekomen , en daar zoo weinig werk van te maken , dat hy de

moeite niet zou nemen den hoed op te nemen , indien ze voor zijne

voeten lag.

Indien Fifcher zijn zelvcn had konnen overwinnen, en conten-

teren , met den voorrang van Hendrik niet te gelooven , zonder hem
publijkdaar tegens tcoppozeren, men had geen recht gehad om hem
te veroordeelen. Maar aangezien hy vcifcheide maal zich ftijfzin-

nig hiertegen aankante, beiloot men 't zelve niet meer at te wach-

ten. Den grooten Canzelier,. denHartog van Suftolk , en andere
if,luny. Heeren, verfcheenen inde Vyerfchaar, en condemneerden hem als

een Verrader tefterven. Maarden Koning was vernoegt met hem
te doen onthoofden. Den dag als hy zijn leven zou eindigen

, kle-

de hy hem beter als na gewoonte. En als zijn Dienaars hen hier over

verwonderden, antwoorde hy, dat dit zijn Bruiloftsdag zou zijn.

Terwijl men hem na deplaatze der Executie leide, en \ gedrang van

't volk, begerig om hem na deze droevige Ceremonie te zien gaan ,

haren loop eindigde , nam hy het Nieuwe Teitament, enverzogtecn
gunft van God: dat, even als dit Boek in zijn gevangenis zijn trooft, en

metgezel van zijn lijden was geweeft , hy daarin een pafTagie , tot

trooft overat verlies van het zelve mocht vinden. Hier na deed hy
het Boek op , en vand by geval de woorden van St. Jan : Het eeuwige

leven beflaat in u te kennen
,
gydie den waarachtigen God zjjt^ en in

de kennijfe lezjt Chrifii die gygebonden hebt. Vernoegt zoo geluk-

kigen pafTagie gevonden te hebben s floot hy
J
t Boek toe, en onder-

hield zich, gedurende den weg, met Meditatien, en herhalinge de-

zer woorden. Als hyop't Schavot gekomen was , fprak hyhetTi?

Deunt j en zijn devotie gepleegt hebbende, wierdonthalft.

Dus ftiert Jan Fifcher, Bilfchop vanRochefter , opzijn tachtigfte

Jaar. Hy was een wijs en Godsdienftig man ; maar geheel met de

bygelovigheid van die tijd befmet , en nydig tegen die dezelve ver-

oordeelde. Hy had lange jaren Biechtvader van de Gravinne van

Richmond, Grootmoeder des Konings, geweeft,- en volgens het

gemeene gevoelen> is hy 't geweeft, die deze Gravinne bewogen
heeft om de perzonen van Studie te begunftigen met de Fondatien

van tweeconziderable Collegien binnen Cambridge; als dat van St.

Jan*
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Jan, en dat van Jezus Chriftus. Hier en boven noch cen fonds tot j. y
onderhoud der Profedoren in de Godheid van d'een en d'andere

Univerziteit. In erkentemfTe dezer weldaad , koos de Academie
van Cambridgc Fifcher tot Cantzelier. Hy omring van Hendrik
VII. het Bifdora van Rochefter , 't welk hy nooit wilde verlaten om
een beter te bekomen ; volgende hier in de regelen der eerfte Kerke.

Hy zei menigmaal, dat de Kerk zijn Vrouw was; en dat hy daar niet

van had willen fcheiden, hoewel ze arm was. Hy hield hem geftadig

in de gunft des Konings, tot de zaak van echtfeheiding toe : maar was
zoo hardnekkig in de verdediginge der belangensvan Catarina van
Arragon, en de primiteit van den Paus, dat hy door deze twee za-

ken groote mifflagen heeft begaan , getuigt de Hiftorie van Elizabeth

Barton , welke oordeeld , dat den Koning beter zou gedaan hebben
hem hier over te vervolgen, 't welk een Staatsreden was, als over

de primiteit , 't welk een geval van conkientie was. Maar willende al

zijne Onderzaten betoonen, dat hy niemand van die gene zou ver-

fchoonen, welke zijn Kerkdijken voorrang zouden ontkennen We-
ncel hy, door 't exempel van Fifcher en Morus, de wereld een fchrik

aan te jagen , hoewel deze twee executien van alle buitenlandfchc

Natiën wierd verfoeit, trachte Gardiner, die een al te groote gene-

gentheid tot Hendrik had , deze twee zaken te verdedigen. Mylord
Herbert heeft dit handfehrift in handen, gehad ; maar vand het zel-

ve te wijdlopig, om in zijn Hiftorie te voegen ; en andere oordeel- .

iden 't zelve te hard , anders was het een goede Latijnze ftijl.

Den Ridder Thomas Morus kwam in de Audiëntie Kamer, den Condcmna-

:eerftendag van July , men beschuldigde hem op den y. May, in te- rus""
M°"

genwoordigheid van Crorawel, van Bedijl en cenige andere perzo-

nen , die hem aandrongen op 't voorwerp van den Kerkdijken voor-

rang van Hendrik, gezegt te hebben, zich in deze zake geenzints te

willen mengen y dat hy geheel voorgenomen had God te dienen ; en

het lyden zijns Verloflers te mediteren ; en zijn zelven té bereiden om
de wereld te verlaten. Maar niet voldaan met dit gezeid te hebben

,

-had hy noch tot verfcheide ryzen een zeker man,George Cold genaamt,

by Fifcher gezonden, om hem in zijn hartnekkigheid tefterken, en

te laten weten, dat deordinantie van 't Parlement een twee-fnydend

Swaard was, en als men 't aan de eene kant aanroerde, zijn ziel, en

als men 't aan de andere z-y aanvatte, zijn leven verliezen zou. Hyhad
.die zelve zaak op den 3. juny inde tegenwoordigheid van den Kant-

„zeüer, enden Hartog van Norfolk, en meerijdere perzonen, ge-

Dddd 2 zeg 1
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zegt-, daar by voegende, niet te willen antwoorden , uit vreze vttn

Be Koning
kandoLi'c
ïarlement

ment ai

«orden
zyn de ter-

men in de
befchuldi-
gingeaan-
getoogen.

zelfs een oorzaak van de verkorting zqner dagen te z.tjn. En doen
Rich, den Solliciteur Generaal, hem hier over kwam vinden , met be-

tuigingc dat'tzondcr de minfte ordre was van hem te ondervragen ,

onderhielden zy malkander lang over deze materie. Rich zei, dat,

aangezien het Parlement, Hendrik voor 't Zouverain hooit van de

Kerk en 't Koninkrijk had verklaart, al deEngelfche zich aan deze

Ordonnantiemoeften onderwerpen. Indien 't Parlement, vervolg-

de Rich , mijn Koning maakte , zoud gy lieden fwarigheid maken
mijn te erkennen? neen antwoorden de Ridder, nademaal het Parle-

ment een Koning kan maken en afzetten: * maar zeide-hy noch, in-

dien 't Parlement verklaarde God geen God te zijn, zoud gy 't zelve

geloven? Richeftond toe van neen ; maar hyzy, dat aangezien Mo-
fom t rVrie- rus 1° een ftaat was om hem voor Koning te erkennen, volgens de

~ ezet verklaringe van 't Parlement, hem niets kon beletten, Hendrik te

erkennen voor 't Zouverain hooft der Kerke van Engeland. Aan-
gezien hetParlement hem dien titel opgedragen had, de antwoord
van den Ridder was,dat het volk verpligt was,het voorwerp, 't welk het

Parlement voor goed keurde, voonKonink te erkennen,aangezien het

Parlement de macht had een Koning temaken. Maar hoewel een Par-
lement de kwaliteit van Zou verain Hooft, aan Hendrik opgedragen
had , de Kerken van andere Landen hier niet onder begrepen waren,

noch het zelve toegedaan hadden. Riche bracht deze zaken voor
den Koning, die dezelve verftaan hebbende, den Ridder liet ver-

volgen , als zijn Kerkelyken voorrang ontkent te hebben. Den Reg-
ter Spelman verhaalt., dat dezen Ridder in de Audientie-kamer, de-

ze wet heftig tegenfprak, met welke men tegen hem procedeerde;

en onderftondtebewijzen, dat den Konink geen Zouverain Hooft
der Engelfche Kerk kon zijn. Eindelijk condemneerde men hem ak
een Verrader. Hyontfing dit met zulk een kloekmoedigen geeft,

als waar mede hy in de twee Haten zijns levens, van zijn hoogheid en

ongunft , onveranderlijk had begaaft geweeft. Hy bereide hem om
tcltervcn, betoonende eengrooteverachtinge voor de wereld, met

betuiginge, dathet leven hem een laft was, endathy met ongedult

begeerde ontbonden te zijn. De dood fcheen hem zoo onverfchrik»

. keiijk te wezen, dat.hem die luitige geeft zelfs op het Schavot ver-

.gezelfchapte. Waarlijk men achte dit een onbedachte en ongcoorlof-

-de zaak te zijn ; maar andere antwoorden , dat dit vrolijk humeur hem
eigen zijnde, het geen onmatigen drift was die tot zijn einde toe te

bewa-
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1

bewaren ; dat hy hier in 'zelfs kcnteekcnen van zijn onverzetbare 'f47.

moed gegeven had; aangezien de dood niet machtig was zijn hu-

meur te veranderen. Na dat hy een weinig tijd inftilledevotien ge-

eindigt had , floeg men hem het hooft af op den 6. July.

Morus eindigde dus zijn loop in "'t drie en vijfrigfte jaar zijns Ie- ^M d,ng

vens. Zijnongemeene deugden, en uitftekende hoedanigheden van
zijn geeft, hadden hem te gelijk beminnelijk gemaakt. Hy had in

2ijn jeugd een gezonder oordeel der zaken dan in zijn ouderdom;
gelijk men zien kan in zijn Utopie , en Brieven , welke hy aan Eraf-

musgefchreven heeft. Maar bejaart zijnde, wierdhybygeloviglijk

de belangens en driften der Kerkelijke van dictijd toegedaan , hen
met al zijn ^rmogen onderfteunende , zoo lang hy't gezag by de

hand had , haar zelfs dienende in al hun uitwerkzelen van wreed-

heid; en fchrijvcnde tot hun verdediginge tegen die van de nieuwe

meiningen in 't generaal,en tegen Tindal,Frith en Barnes in 't byzon-
der; als mede tegen een onbenaamden Autheur , die van de oude
Religie fchijnt te zijn, maar die het kwaad leven en wreedheid der

Geeftelijkheid veroordeeld. Morus was geen groot Theologant;

men kan zeer wel in zijn Schriften bemerken , dat hy in de Oudhe-
den nietervaren is geweeft, dan alleen ïn de geene welke hy uit het

geeftelijk recht geput had.Hy had evenwel eenige werken van Augufti-

nus gelezen; aangezien hyover zaken van gefchil fchrijvende, niet dan

pafïagien citeert, die men in zijn Werken vind. Hy verftontook alzoo

weinig deduiftere gefchillen der Schrifture; maar hy had een goede

manier om iets levendigs uitte drukken, vertoonende al de meinin-

gen van zijn Kerk in hun cierlijkfte hoedanigheid ; zijn bekwaam-
heid was ongemeen , als hy dezelve een andere gedaante wilde geven,

©f wel geheel hun affchouwelijkheid verbergen, terwijl hy onder-

ftond al de kwade confequentien dertegenftrijdigeopinienteontfou-

wen. Eindelijk by had eenheden voorraad van zeer aangename ver- .

halingen, diehy ep een geeftige wijze tuflchen zijne "Werken liet in-

vloeyen. Hier in beftond de meefte kracht zijner Schriften , die

voorde reft dienftiger voorst gemeen, dan voor de Geleerde waren.

Maar aangezien hy een groote zucht tot de rechtvaardigheid, een waar-

achtige verachting voor de wereldze goederen , een oprechte Ne-
drigheid, en eengroot gemoed had, zoo was Morus in al deze hoe-

danigheden , de eere en voorbeeld van die eeuw.

Die van 't Roomfche gevoelen voegen onwettelijk in 't lof-fchrifj

dezer twee groote Mannen , noch een verheffing , in 't welke zy bui-

Dddd $ ten



5tU Hiftorie der Reformatie

4$$7* ten twijffel het voorneemen hebben gehad, de gedachtenis van Hen-
drik noch meer te bevlekken. Dit hebben gedaan die 't Boek gemaakt

hebben, 't welk men onder zijn naam tegen Luthcr heeft doen uit-

gaan. Zanderusheeft eerit dezen lafter verfpreid. Bellarmin,en andere*

hebben geen fwarigheid gemaakt , zich hier in aan zijn getuigeniffe te

addrefïeren ; maar een mifflag van die namur is vergeeflijk aan de

vreemdelingen j maar onverdraaglijk in een Engelfchman. \Tant
men vind inde Werken van Morus zekeren brief, welke hy uitdea

Tour aan Mylord Cromwel gefchrevcn heeft , om hem te informeren

over zijn handel in de zake van echticheiding, en Kerkelijke voor-

rang. Onder anderen verhaalt hy hier in dit; dat als den Koning
aan hem zijn Boek tegen Luther vertoonde, dezen Vorft bevond, dat

de voorrang van den Paus op de "Wet Gods gegrondveft was. Hy ver-

zocht dat dezen Artijkel mocht worden gerooyeert, aangezien men
hier over tuflehen de Pauzen en Zouverainen van Engeland de grootfte

gefchillen gezien hebbende, t'ceniger tijd met den Roomfchen Stoel

in verwyderinge mocht komen : dat Hendrik hierom geen voort-

gang moeft doen , aangezien hy hem hier door tegen ben kon bevei-

ligen , men moeft zoo tcderen Artijkel maar weinig, of geheel niet

aanroeren. Morus voegt 'er by, dat den Koning dit niet geloof-

de. Hy was mogelijk zoo zeer met dit werk ingenomen , dat hy zich

liever aan alie gevaren wilde bloot ftellen , dan het minfte van een

Schriftuur veranderen , waar in hy zijn zelven zoo zeer flatteerde.

Morus wift dan dat den Koning Autheur van dit Bock was; enZan-
dcrushad dezen Brief niet gelezen, waar in hyde valsheid had ge-

had, eenomftandigheid by te voegen, welk zijn ongeloof te ken-

rien geeft.

Deze executie verwekte een grootefchrik in alle gemoederen ; een

ieder fwoer den voorrang van Hendrik, of verburg zijn mceninge.;

en tot den afval en oproer der Provintien van Lincolne en York leed

niemand de dood, over een mifdaad tegen den Staat. Maar zoo haaft

het vuur van rebellie was gebluft, en willende de Hoofdender op-

roerige ftraffen totcen exempel zijner Onderdanen j zoo deed hy
9

behalven diegene welke door het wredeKrijgsrccht omkwamen, de

overige na Londen voeren, en volgens de wetoordeelen. Mylord
Darcy, en Mylord HuiTy waren Rechters, en een zeker getal Rijks-

genootcn , waarvan den Marquis van Exeter 't hooft was , onder
den tijtel van Grooten Landvoogd. Hier na wierd den Generaal

4cr Rebellen, genaarrrtAskc, vijf Ridders, tewetenRobert Con-
ftable ]
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ftable, JanBulmer, FrancoisPigot, Eftienne Hamilton en Thomas
Piercy; de Vrouw van den Ridder Bulmer ; zesAbten, die van Wha- derSeE
ley, en die van JerveuT, van Bridlington, van Lenton, en Wo- kfi#

burn, en vanKingftead; en een religieus, met namen Makral. Die
eerff, die beroerten hadden verwekt , veroordeelt uit krach te van de-

ze commiffic, die de Engellche in 't oud Frans noch tegenwoordig
Oyer en Terminer noemen : men befchuldigde hen de oproeren ver-

wekten geftijft te hebben; en zelfsopden 17. January , over nieuwe
middelen, tothervattingevan dien, gedelibereert te nebben; aange-

zien de revolte der Provintievan Jork, deuitvoeringe harer defTeinen

bevorderen zou. Deze nieuwe misdaad benam hen het Beneficie van

amneftie. Zy wierden dan ter dood veroordeeld : men zond eenigena

de Provintievan Lincolne en fork , om in die zelve plaatzen te worden
geexecuteert , daar zy hen fchuldig gemaakt hadden : al de andere wier-

den te Londen geexecu teert. Onder de laatfte was de Vrouw, en on- zicih-au

der de andere de MeeftrefTe van den Ridder Bulmer, die verbrand is

op de plaats die men Smithfield noemt.
6 Al dat men tegen deze executien had, was, dat Hendrik onder zeer

flegte voorwendzelen 't recht der amneftie fehond , aangezien deze per- ov%°dJe
l

zonen na de amneftie geen andere misdaad hadden begaan, dan raads- execiuien.

plegingen en vergaderingen houden. Maar den Staat had zuike (chrik-

kelijke revolten uitgeftaan , datde Kroon van Hendrik, zonderde by-

zondere dire&ie van den Hertog van Norfolk, apparenrelijk zou ge-

vallen hebben, 't Was dan geen wonder dat een Monarch van zulk een

temperament als dezen Koning, 't nootzakelijk dagt, om na dezen tot

zijn verzekering, door eenige ftrenge exempelen, zijne Onderzaten

eenfchrikaan tejagen; de Auteuren dezer oproeren te doden, eu de

Geeftelijke niet te verfchonen, die de zelve verwekt of aangeftookc

hadden. Dat zy 't waren die al de vordere misnoegens in de gemoede-
ren voeden. En geen de minfte zwarigheid gemaakt hadden , om zich

aandeeeden, die men hen voorgeftelt had , te onderwerpen , werkende
onderde hand tegen den Staat: dat zy 't v/aren die door deze wijze van
doendeleere desEuangeliumsfchonden, 't welke niet als na den vrede

Zugt: dat zy 't eindelijk waren die haar eige grond regelen, volgens

welke zy verpligt waren, zich met de wereld fcheaffairen niette ver-

mengen, en op een Geeilelijke en Religieuze maniere te leven, onder

de voeten vertraden.

Het eerfte exempel van rechtspleging welke hier op gcvolgt is , was

de executie van Forreft , Religieus Opziender van Greenwich , die

Biecht-
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15-38. Biecht-Vader geweeft is van deKoninginne Katherina, gelijk Zande*

rusaanmerkt, maar die apparentelijk de belangen dezer Vorftinne ver*

vanFoireft laten heeft, om zichindegunftdcsKonings in te dringen. 'tWaseen
enzijncon- onWetendcn ongebonden menferi, die van deeerlijkire van zijn Con-

vent, voor een Ichandvlekharerordere geacht wierd; gelijk ik omftan-

diglijk door een Briefvan een der Monniken, van dat zelve Collegie, be-

rigtben, welkers Origineel noch in wezen is. Als hy zich weder in de

gun ft des Koningszag, oefende hy een groote wreedheid tegen alle de

dependenten van 't Huis, die deechdeheiding hadden toegedaan ge-

weeft. Een zekeren Rainfcroft , die hy , en die van zijn party verdacht

hielden , hun ne intrigues heimelijk ontdekt te hebben, wie-rd opgefloo-

ten, enzoftrenggehandelt, dat hy onder hunne handen kwam tefter-

ven. Dit zeid den Brief, door toedoen van Forreft gefchied te zijn.

Eindelijk dezen Monnik wierd belchuldigt, den voorrang van Hen-
drik ontkent te hebben. "Want hoewel hy dit zelfs gezworen had,

verklaarde hy tegen andere, hem de Biechte doende, den Koning

't hooft der Kerke niet te konnen zijn. A Is hy over deze zaken r zoftry-

dende tegen zijn eed , ondervraagt wierd , antwoorde hy ; het den

uitwendigen menichte zijn, die dezen eed gedaan had, maarden in-

wendigendaar partordeel aan gehad te hebben. Van verfcheide Ket-

teryen befchuldigt zijnde, verliet zijn defen zie, en nam zijn toevlucht

tot de goedheid des Konings. Van die tijd ar, floot men hem zoo nauw
in de gevankenis niet meer op : maar eenige perzonen die hem kwamen
bezoeken, deden hem in 't reguard van onderwerping, 't welk hy be-

looft had , van meininge veranderen ; zo dat hy , wanneer men hem
een afzwering vertoonde ora te ondertekenen, 't zelve weigerde te

doen. Men veroordeeldehem dan als een hardnekkig Ketter, 't Re-

gifter dezer proceduren is verloren. Maar de Boeken van die tijd zeg-

gen ; dat Forreft het Euangelium ontkende. Mogelijk hield hy

ftaande het "Woord Gods zonder decizie der Kerkegecn kragtte heb-

ben. "Want ieder weet dat hetRoomze Geloofnoch veel andere zeer

onbetamelijke, en ergerlijke zaken tegen de Heilige Schrifturczcid. Op
deplaatze der executie zijnde, boden verfcheide Heeren van den Raad

hem zijn Pardon aan, indien hyzijn Ketterye wilde afzweren. Lati-

ner deed een Zcrmoen, waar in hyzijn dwalingen wederlei, entrag-

te hem de zelve te doen verlaten. Maaralles was onnut ; Forreftwil-

degeenzints zijn meininge afftaan , en wierd zcerftrcngiglijk geëxe-

cuteerd Men hing hem op met een Keten, dewelke in 't midden

zijns lichaams vaft gemaakt was, Hier na hieuw men het groote Beeld»

't welk
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*t welkky van Galles gebracht had,in ftucken, en dienden tot brandhout

om hem te verbranden. Zijn gemoed was zeer ontroert; en hy ftorfden

dood der godlozen , volgens de getuigenhTe van Hall , die hem met
weinig woórdè'n befchrijft, als een menfch die weinig kenniffeGods

en der waarheid gehad heeft; en die minder vertouwenophem in zijn

dood als in zijn leven ftelde.

Ontrent het einde van den Jare 1538. wierd ontdekt, dat vele perzo- rrocesva»

nen met Polus correfpon den tie hielden, dieinzijn ftrafbare pra&ijken J^dïlcar.
tegen den Koning zijn Zouverain

,
geen confideratien meer inagtnam. dïnialPolus.

t)en Ridder Godefrei Polus , Broeder van den Kardinaal, ontdekte al

ditgeheim; zodat den Marquis van Exeter, eigen Neefvan Hendrik,

aangezien zijn Moedereen Zufter vanEduardIV. was, in 't begin van

November , in den Towr gebracht is , met Mylord Montaigu , den

Ridder Polus, en den Ridder Eduard Nevil. -Zy waren allebefchul-

digt van Correfpondentie met den Cardinaal , van haat tegen haar Zou-
verain, van klachten over zijn manieren van doen, en van neiging om
de wapenen aan te vatten, zo haaft deoccazie zouprezenteren.

^t Regifter van hun Procefïen vervolgende,had Mylord Montaigu den

voortgang van zijn Broeder,de Cardinaal Polus
,
geapprobeert ; die, ver-

getenhebbcnde de getrou wigheid die hyaatt den Koning zijn meefter

ichuldig was, zich aan den Paus, den dood-vyand van dezen Vorft,

onderworpen had. Hy had ook al den voortgang van Hendrik ver-

oordeelt. Dit is op den 24. July, eenige Maanden voor detroublen,

voorgevallen ,• waar na men hem befchuldigde deze volgende redenen

gevoert te hebben : (>,
N

Ik hoop dat de wereld veranderen zal, en dat

j, er een dag zal komen, in welke wy ons zullen verblijden. Den

,, Marquis wierd by na met die zelve zaken beichuldigt. Montaigu had

,, hier by gevoegt : Ik wenfte by mijn Broeder te wezen ; want hier zal

,3 veel fwarigheid voorvallen : dit moet gefchieden ; ik vrees , dat wy al-

,, leen gebrek van eerlijke perzonen zullen hebben.Hy zei nog,gedroomt

,, te hebben dat den Koning overleden was ; maar indien hy niet dood

„was, hy wclhaaftfterven zou; dat zijn been hem in't grafzou bren-

ggen, cndanterftond een aangenaam gerucht gehoort zou worden;

„dathyin zijnreguard, hem van zijn jeugd af gehaat had; datWol-

3 , zey een braaf man zou geweeft hebben, indien hy trouw voor zijn

„Meefter geweeft was. Deja Koning op zekeren dag oordeelende zijn

#; einde naby te zijn, betuigde aan zijn Heeren, dat hy haar haaft ver-

slaten zou. Montaigu voegt hier noch by; dat indien hen zulk een

jg vertrek behaagde , zy daar wel haaft van verloft zouden zijn; dat dit

E e e e » waar-
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5» waarlijk in korten tijd zou gefchieden j dat men dan in e«n goeden fraat

5» zou leven: en dat 1iy op een anderen tijd Mylord van Abergavanny
'5 beklaagde, zeggende, dat dezen Heer tienduizend menichenby een

jjzou hebben konnen brengen. Daar by voegende, zich na de We-
»j fter gedeelten van 't Rijk te willen begeven , alwaar den Marquis van '

jj Exeter zeer machtig was. Eindelijk gexeid te hebben , doen de trou-

3 , blen vandeProvintie van Jork waren gerezen , dat Mylord Darcy
„ een gek was , aangezien hy zijn zei ven miileid had , met de Raadshee-

, ,, ren tebcipringen, in plaats van van het Hooft te beginnen. Daarby
„voegende hem zeer beftraft te hebben, om dat by zo haaftdemoed

verloren gaf. Men aanmerkte hunne redenen als oprechte voorzeggin-

gen hunner defleinen^ en men twijfrelde nier, of den ftaat der zaken had

hen van't begin der troubelen bekent geweeft, en geloofde niet anders als

een gunftigeoccalïetemanqueren, om met Polus, dien grooten vyand
van den Staat , hen te ruïneren» Zy wierden dan veroordeelt.

Óp den 4. December wierd de Ridder Godefrei Polus vervolgt, over

correlpondentie met zijn Broeder, de daden van den Kardinaal gepre-

zen, en die des Konings gelaakt te hebben; en den-Ridder Eduard Nevil

,

Broeder van Mylord Abergavenny gezegt te hebben , dat den Koning
een beeft, en erger dan een beeft was. George Crofts , OfTiciaal

van de grote Kerk van Chicbeftcr , over ftaande te hebben derven hou-
den, dat den Paus, en niet den Koning 't Souverain hooft was; Jan
Collus over gezeid te hebben , dat den Koning eens in de Hel zou ge-

hangen worden, om dat hy de Kloofters om ver geworpen had; zy
bekenden altemaal fchuldig te zijn, uitgenomen Nevil ^ den Ridder

Polus alleen wierd nietgeexecuteert, om dac men de kenniffe dezer za-

ken aan hem verkhuldigt was.

Op die zelve tijd wierden Polus, Kardinaal, Michel Troymorton
Edelman : Jan Hilliard , en Thomas Goldwei, Geeftelijke; Wil-
helmus Peto, Opziender, vervolgt over vermetelheid, als zich uit dé
gehoorzaamheid des Konings begeven te hebben, en zigdcPaus on-
derworpen ; dathy Brieven' gefchreven had, vol ftrafbarediicourzen •

en die dienden om een oproer te verwekken.

Den 4 February van dat volgende Jaar, wierd Nicola3s Caren Op-
per- Stalmeefter, en Ridder van de Kouzeband, veroordeeld over dat

hy'craet de party van Exeter gehouden had, en gezegt had, dat de

zententie van dezen Ridder onrechtvaardig en wreed was. Men exe-

cuteerde hem op den 3 . Maart. Hy beleed op het Schavot , dat hy tot

die tijd toe, in dwaling en bygeioovigheid hadgeleeft, en zijn gevan-

genis
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gems moeft prijzen, aangezien het daar was, waar in hyeerfr. de zoetig-

heid en kracht van Gods Woord had gefmaakt. Een zekeren Philip-

pus, zijn bewaarder, die de ware Religie volgde, en wei eer zelfs voor

dezelve had geleden , had hemde Heilige Schrifture gegeven.

Her Parlement, 't weikinden Jare i 539. gehouden is, confirmeer- 1539.

den al deze belluiten, en baanden een nieuwen weg om proces tegen

het volk te konnen maken , zonder hen defenfie toe te ftaan. Dit is

een onuitwiflelijke fmet ; een daad die nooit genoeg kan veroordeeld

worden , en een kwaad dat onmogelij k te recht /aardigen is , aangezien

het deheiligfte wetten, diedeminrte verandering mogen lijden, t/ee-

nemaal fchend. Ik zal niet meer over dit voorwerp zeggen dan het

gene den vermaarden Couk , hier na Opperhooft van de Juftitie , daar

afzegt. („) Ik ftel de macht van het Parlement ingeentwijftel, (zeid

,,hy) wantdeze maniere van rechtsplegingen zijn onveranderlijk goed 4. Inflit.

„in gerechtigheid; maar de.maniere op welke men die doet, dat een 37* 38.

„eeuwige vergetenheid die bedekke; of indien dit onmogelijlcis , dat

. „ ze ten minften in ftillwijgendheid ingewonden worden ; want hoe ver-

der de Jurifdi&ie van een onbepaalt en Zouvcrain Hof zich uitftrekt,

„des te eerwaardiger en rechtvaardiger zy inhareProcedurenbehoor-

„ den te zijn, om een goed exempel aan de mindere Hoven te geven.

De voornaamfte perzonen die onder de ftrengigheid van deze nieuwe

wet vervielen, warenden Marquis van Exeter, en de Gravinne van

Sarum. Den eerftenis vervolgt over deel in 't verraad van Carew te

hebben gehad , en zich aan- veel meer andere mifdaden, tegen den Staat,

fchuldig gemaakt tehebbè% Detwcedeover heimelijke correfponden-

tie met zijn Zoon. Men vind in \ Journaal niet dat de getuigen ge-

hoort zijn. Alleenlijk doen het voorwerp harer zententie driemaal in

de groote Kamer gelezen wierd r vertoonde Crom wel de Heeren
een rok van witte zyde, die Amiral onder de kleederen van de Gra-

vinnegevonden had. Aan deeene kantwaren de Wapens van Enge-
land met de naald gewerkt , en aan de andere kant het Vekkwim pel,
7
t welk de Rebellen voor haar heen hadden doen dragen. Dit wierd als

een getuigenifie voortgebracht, als had de Gravinne dezen oproer ge-

approbeert. Drie Yrlanders wierden mede veroordeelt, over brieven

van Yrland aen den Paus en den Cardinaal Polus gebracht te hebben.

Den Ridder Adriaan Fortelcue, over de troublenop een nieuw weder

gaande te hebben willen maken ; Thomas Dingley,Ridder van Malta, en

Robert Granceter, Koopman , over aan verfcheide Hoven gefollici-

teert te hebben met Engeland« breken , en fecours na Darcy en Hufly

Eeee 2 t*
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x 547* te zenden. Twee Edelen, een geeftelijke Dominicaan , en een ander

perzoon, wierden door dit zelve befluit veroordeeld , over gezeid te

hebben , dat den BiiTchop van Romen het Hooft der Engelfche Kerk

,

in de ordonnantie , een vergiftige Slang genaamt had. Een ander Edel-

man, twee Priefters , en eenander Perzoon, wierden van gelijken ver-

-

oordeelt zonder dathunmifdaad aangemerkt is.

.Zeftien andere perzonen fmaakten de ftrengigheid dezer ordonnan^

tie. En indien men de getuigen tegen hen gehoort heeft, datisgeweeft

in de kleine Kamer, of voorden Raad des Koningsj aangezien de Re-
gifters van 't Parlement hier niets van melden. Behalven dat dit befluit

met een grooten haaft toegegaan is ; want men las het voorwerp den

tienden May voor de eerfte , en voor de tweede maal ; en den dag daar

aan volgende voor de derde maal. De Gecommitteerden wachten vijfda-

gen eer zy hen renvoieerden, en fielden andere perzoonen op derolle,

der veroordeelden. \Y/y weten vorder niet hoe groot het getal doen is

geweeft, of wat perzonen hier bygevoegt zijn. FortefcueenDungley

leden op den 10. July de dood. "Wat aangaatdeGravinnevanSarum j

Mylord Herbert heeft in eenRegifter gezien, datmeneenige Aflaat-

brieven van den Paus in haar huis gevonden had ; dat zy correfponden-

tie met zijn Zoon hield, dat zy haarHuisgenootenverbooden had het

Teftament inde gemeene tale te lezen, of eenige andere Boeken die

den Koning had doen. publiceren. Zy was toen by de zeventig jaren-

oud ; maar haar verantwoordinge gaf genoeg te kennen, dat zy noch
een vafte en fterke geeft had. Den Koning hield haar twee jaren na haar

condemnatie in de gevangenis, hopende door deze zagte manier van

doen Polus te verplichten , om na dezen , ten reguarde van hem , wij-

zelijker te handelen. Maar als zich op een nieuw in 't Noordcr gedeel-

te Van zijn Rijk een beroerte verhefre , deed hy haar onthaïzen. In

haar eindigde de naam enftam van dePIantageners. DeuMarquisvan
Exeter ftierf opzijn bed. Den Abt van Raiding , den Abt vanGlaften-

burg, enden Abt van Colchefter, leden de dood in dat zelve jaar van

1539. als wy boven verhaalt hebben.
Voorde i^ et Parlement van den Jare 1540. volgde 't fpoor van 't voorgaande.
Wet 5Ó * Giles Heron wierd veroordeeld : maar zijn misdaad is niet aangete-

kent. Richard Fetherfton , Thomas Abel , Eduard Powel, Prie-

fters, en een genieën perzoon Horne genaamt,. wierden befchuldigt

Boorde
^en voorrang van Hendrik ontkent , en zich voor den Paus verklaart te

$Fetfj* hebben; zy leden de ftrengigheid dezer ordonnantie. Dit zelve von-

ois veroordeelden de Huisvrouw van een Edelman , Tirel genaamt , en

een
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een zekeren Laurens Couk, geboren in de Srad Donkafter, over dar

hy aan den Koning den eed van getrou wigheid niet had willen doen , en

ontkent dat den Vorft: Eduardeen wettig Vorft, en Erfgenaam van de

Kroon was. Wat aangaat Couk, men befchuldigde hem over confpi-

ratie; Gregorius Buttolphe, Adam Damplip, Eduward Brundehol-

me, Geefteüjken, en Clement Philpot, Edelman, wierden gecqn- Dw«*S°»
demneert, over zich in de belangens vanden Paus te hebben ingewik-

kelt, en over correfpondentie met Polus; en Kalcs te hebben willen over-

rompelen. Barnes, Gerrard, enjerome, waarvan wy bovengemeld

hebben, waren in dit zelve vonnis bevat. Wilhelm Bird Pricfter>
jyoor €̂ r Qi

Kappellaan van Mylord Hüngerford ; over tegen zeker perzoon , die te

veld ging om tegen de Rebellente dienen, gezegt te hebben ; Ik ben

bedroeft datgy daar na toegaat
', zjetgy den Koning niet dagelijks eeni-

ge Beelden afwerpen , en Abdyen verdrukken ? Indien hy daar zjlver

heengaat , zjil hy noit wederkeren , zj) groot z.al defchade wez.en , die

hem over komen z.al ; en die met hem nullen gaan , gullen 't zelve lot

hebben. En als een perzoon op zekeren tijd tegen hem zei, te vrezen,

dat Ketteryezich doordeheele wereld zouden verfpreiden, hy geant-

woord te nebben. Gy behoeft u niet te verwonderen : hier is niets

*verivonderens waardig in \ aangezien den Opptr-meefter, Ketters , en

een Ketter is , die zjjnsgelijkjn wereld niet heeft. Mylord Hunger-

ford wierd in dit zelve vonnis gecondemneert, over Bird in zijn dienfl:

gebruikt te hebben , hoewel hem de misdaad van deze perzoon was be-

kent geweeft 5 en een zijner Kappellanen , en een Do£tor Mandlui ge-

naamt, gebruikt te hebben, om doorTooverkonft tconderzoeken ,

hoe lang den Koning leven zou, ofhy zijne vyandenzou overwinnen

ofniet; eindelijk een verfoeilijke misdaad met vericheide zijner huisge-

noten gepleegt te hebben* Hy leed de dood op den zelven dag als Crom-
wel geexecuteert wierd: maar hy fturf met zulk een ontroeringe des

gemoeds, dat veel menfehen dagten dat hy in zijn herzenen geraakt

was 5 hy riep zomtijds de Dienaars van de Juftitie; willende dat zy met

hun zaken zouden voortvaren j zeggende, dat hy zijn leven moê was;

en dat hy wenftete fterven. Want zo een ongeduld fchijnt buiten-

fporig, in een perzoon, die weinig hoop in zijn dood te verwagten

had. Paulus Fetherfton en Abel, wierden gelijk ik boven heb ver-

haald, na de plaatze hunner ftraffc, met Barnes, Gerard en Jerome

gevoerd.

In dit zelve Jaar wierd Sampzon, den Biflchop'van Chichefrer , en

eenDo&or Wilzongenaamt, naden Towr gebragtj zijnde over hei-

7
~

?* ece % meiijk/
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meiijk verftand metdenP-ius verdagt- maar zy kwamen daar uit zo
haaft zy zich aan den Koning onderworpen hadden.

c -
g

'c Jaar daaraan volgende, onderftonden zes Priefters, en tien Le-

ken, waar onder zich eenige perzonen van kwaliteit bevonden , een

nieuwen troubel in de Provintie van Jorkte verwekken. Maar hun
deflein wiérd tydelijk gedemt,en die hier 't grootfte deel in hadden, wier-

1541. den ftrengiglijk geftraft. Deze nieuwe troublen deden den Koning,

de Gravinne van Sarum, welkers executie hy twee jaren gefufpen-

deerd had, aardde ftrengigheid der ordonnantie overgeven. Inden

Jarci^} zag men 't laatfte exempel van Hendriks wreedheid. Doen
5™' Gardiner , Bloedvriend } en Secretaris des BHïcho ps van dien naam , met

drie andere Priefters veroordeeld en geexecurcert wierd , over den voor-

rang van Hendrik ontkent te hebben; maar aangezien hen proces ver-

nuft is , zo zijn de particulariteiten hunner misdaden ons onbeken^.

Befluitvan Dit waren deftrenge ftraffen van Hendrik de VIII. over deyverigè
iitDeci.

belchermers van de macht der Pauzen. Ze zijn waarlijk ftrafbaar.

Want behalven de Ordonnantien wreed in zigzelven waren,executeerde

men die daar en boven met de grootfte wreedheid die zykonnen toelaten.

Maar de wreedheid; in al deze voorvallen , is niet genoeg om 't geroep en

exceffïve klachten der Roomfe Catholijken te rechtvaardigen , die de

zaken zo wijd uitrekken als zy konnen , om de gedachteniffe van dezen

Monarch ten uiterften te verduifteren. En't is waarachtig, dat deze

ftrenge vervolgingen , in getal ofhoedanigheid, met de wreedheid van

Maria niet te vergelijken zijn, die men tracht te verminderen, te ver-

mommen, of wel t'eenemaal te ontkennen.

Wy hebben dan de Hiftorie van Hendrik de VIII. geè'indigt , die

men veel eer moet ftellen onder het getal dergroote Vorften , als onder

den rang der goede Koningen. Hy mishandelde de twee partyen zo-

danig, datdeHiftory-fchrijvers van beide kanten een nette afbeelding

van zijn gebreken , en een optelling zijner wreedheden maken ; en hoe-

wel hy nauwelijks eene goede daad betracht heeft , om ons te verplichten

zijn goede hoedanigheden te befchrijvcn, heeft niemand zorg gedra-

gen dezelve aan de volgende eeuwen ten toon te ftellen. Ik ontken niet

dat hy nietonder den rang der kwade Vorften moet geftelt wordenjmaar

ik zou hem ook onder de ergfte niet konnen plaatzen.

Einde van het Eer/ie Deel.
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BYVOEGZELEN
En

VERBETERINGEN.

E En Deel van dit Werkereeds gedrukt zjjnde , vielen gewichtige

en authentieke Handfchriften onder mijn handen , vvkar uit ik

verfche/de zaken heb getrokken , die de handelingen a*r rege-

ringe van Hendrik <Le VIII. verlichten-^ en aangezjenik^ dez\ kennis

een weinig te laat gehad heb , om elk derz^elv^eop zjjn eigen plaatste

ftelleh, heb ik^t zelve hier bekentgemaakt.

Eerftelijk dan, ik heb op de 329. zyde van 't blad gezegt, dat den

Graaf van JViltshire , Vader van Anna van Boulan , een <van haar

Rechters getueefi is. Maar hier in heb ik mijn te veel op Heilin ver-

trouwt , die, volgens de vrymoedigheid met dewelke hyfpreekt, het

Regifter van 't Proces dezer Vorftinne moeft gezien hebban, dewelke

hy in der daad meteen ongewoonlijke zorgefchijnt te Verdedigen. Ik

heb te meer hem gevolgt, om dat ik deRegiftersniet vond, my in-

beeldende , of dat men dezelve onder de Regeringe van Maria had

verduiftert, of dat v/y dezelve op een andere wijze hadden verloren.

Dit was oorzaak dat ïk my aan de Hiftorien hield. Maar in die tijd als

mijn Bock aan den dag zou komen, ontdekten ik dit Regifter in een

plaats daar men'tniet gezogt zou hebben. Ik bemerkte terftond de

misflag die ik begaan had. Mylord VViltshire trad niet tegen zijn doch-

ter indeVyerfchaar. De Rechters dezer Vorftinne, waren, den Har-

tog van Suffolk , den Marquis van Exeter , de Graven van Arondel

,

van Oxford, vanNorthumberland, van Weftrnoreland , van Derby,

van Worcefter , van Rutland , van Suffex , en van Huntington, met de

Heeren AuJley , Delaware, Montaigu, Morley, Dacres, Cobham,
Maltravers, Poüis, Montaiglc, Cluton, Zands, Windzor ,Wenth-

worth, Burg enMordantj in 't geheel 7,6. en geen 28. gelijk ik, de

gemeene dwaling volgeode, geftelt heb. Het Regifter, waar van ik

fpreek, verhaalt een byzonder voorval , 't welk den Grave vanNort-

humberland over quam. Te weten, dat hy in de Viedchaar zijnde,

'va. een fchielijke ziekte viel , en gedwongen was te vertrecken , eer men
M} lord
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MylordRochefortgeoordeelthad, dit is mogelijk een ziropel voorval

geweeft; maaraangezien den Graaf op Anna Boulan was verlieft ge-

weeft, en zelfhad gedagt haar te trouwen, hadden de ram pfpoeden de-

zer Vorftinne deze ontroeringe in hem wel konnen veroorzaken.

Mijn begane misflag bemerkende , nam ik voor mijn openbaar te her-

handelen ; en op Heilin vergramt /begeerde ik te weten , op wat ge-

tuigenis hygefundeert was, om zodanigen zaak te zeggen. Maar ik

bevind dat Zanderus , die voor hem heeft gefchreven , dit gedaan heeft,

oromde gedachtenis van de Koninginne Elizabeth t'ontlmfteren, of

een nieuwen aanftoot aan hun wetten te geven. En in 't een en 't ander

dezer opzigten, doet Zanderus zijn uiterfte beft, te doen geloven dar

de misdaat van Anna van Boulan , zo klaar voor 's werelds oog zig ver-

toont heeft , dat de eige Vader dezer Vorftinne zijn ftem tegen haar ge -

geven heeft ; maar Heilin heeft Zanderus in dit en andere voorvallen

te licht gelooft,

-j Men zal op de 352 zyde des blads vinden , de zelfftandigheid van

Lx'xxvin. de artykelen des Geloofs , door 't bevel van Hendrik gepubliceert.

Waarlijk Fuller heeft dezelve in zijn Hiftorieaandendaggebragt, maar

heeft het Origineel met de ondertekeninge niet gezien. 11c heb 't zelve

in handen gehad, en in onze verzameling geftelt ; en daar noch drie

Schrifturen by gevocgt» die Cranmer den Koning heeft aangeboden.

Het eerfte bevat vijttiengefchillen, verlcheidene dwalingen, enmis-

V^Y^j^ (lagen van dien tijd , en onder anderen deze voorftellingen betreffende:

dat de Zondaren zig met God konnen verzoenen , ponder betooninge

van berouw; dat den Priefer volkomenthjk de zonden kan vergeven ,

ofniet ; dat men geen vergevinge der zonden van God, zonder kwijt

-

fcheldinge der Priefters kan ontfangen. Cranmer klaagde doen ook,

dat het volk zig te veel op eenige Cermoenen verliet. Dat de Priefters hen

in dwalingen onderhielden, om hun profijt daar uit te trekken ; dat de

Biflchoppen de ordren vergaven, zonder de perzonen te onderzoeken;

dat de Kerkelijke van den hoogften rang, hun inkomften verquiften,

hun regelen niet volgden, en de by-een-komften verzuimden. Hy aan-

merkte ook het onrechvaardigtezijn, dat men de Kerkelijke Perzorien

uit de macht van den Politiken Rechter wilde trekken ; eindelijk hy
Aande verzocht, datmende vier Sacramenten , waar over de Artykelen niets'

No. XC. hadden befloten , zou examineren; dat men de uitwerkzelen , de tel-

kenen, de beloften, en de kragt van dien mocht doorgronden.

Het t weede bevat twee meeningen , betreffende de be veftinge , 't een

van Cranmer , en 't ander van Stokefley. Waar uit blijkt de gewoonte
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van aan de Biffchoppen , de gefchillen van ieder ftorTe voor teftellen, Aan de

ouder is dan ik aangeteikentheb,* daar zijn meer papieren over dit No.XC.

«elve voorwerp; maar ik heb niet dan de ondertekeninge gevonden: ®P Pa£'

de Prelaten volgen by na alle Cranmer en Stockefley , hoofden der twee

partyen. Den Aards-Biffchop houd vooreen grond-regel, dat alle

x.aken door de Schrifture moeten geoordeelt zuorden. Maar Stockefley

,

en 't meelle gedeelte der Kerkelijke, willen, dat men de traditien der Ker-

ke, by na gelijk met de authoriteit der Schrifture zal aannemen; dit is

't geen deze Schriftuur bevat.

In 't darde tracht Cranmer den Koning te bewegen , de Reformatie Zutonze

te bevorderen. Verzoekende, dat alle zaken rypelijk mochten wor- verzame-

len overwogen , eer men de uitfpraak gaf. "Wenlchende, dat men ltnie» a*n

nietsonderdeArticuIendesGeloofs zouttcllen, zonder op de Schrif- lei
turegegfonttezijn. Hy aanmerkte over dit voorwerp, dat de dwa-

lingen na de mate der onagtzaamheid van deze Goddelijke wetten, wa-

ren ingefloopen. Hier by voegende , dat de menlchen niet blindelings

meer wilden geleid wezen , dat zeonderftondende ftofren te examine-

ren; dat men te voren zaken had gelooft, die men vals bevond, ge-

lijk de onbepaalde macht der Pauzen, voor dewelke zich vele hadden op-

geoffert. Hy verzocht dat men eenige Hooft-ftukken volgens de Schrif-

tuure zou examineeren: By exempel, oPereen Vagevieris, of mende
Heiligen moet aanroepen; of de menfchelijkc inzettiagen den grond-

flagdesGeloofskonnenzijn, of'er een andere voldoening is, dan die

van Jezus Chriftus , ofden vryen "Wil zig zelfs kan bereiden tot de ge-

nade; of men de beelden moet kuflen, of op eenandere manierezich

van de zelve dienen , dan om ons de Hiftoriele handelingen te vertoo-

nen. Cranmer bad Hendrik , zijn gedachten over al deze zaken te

willen laten gaan. Hem ook inftantelijk verzoekende , zoo haaft zijn

oordeel tegen 't Huwelijk der Priefteren niet uit tefpreken; de twee

partyen hier over een ftil zwijgen op te leggen ; te bevelen , dit gelchil

in de twee Academiën voor onpartydige Rechters te bctwiften, de re-

denen van de medeftanders dêr ongetrouden Staat , aan de betwifters

twaalf dagen voor'topenbaredifpuittegeven. Hier by voegende , in-

dien de verdedigers van 't Huwelijk der Geeftelijke , voor de onzydige

Rechteren de overhand niet bequamen , zy zich aan de dood over ga-

ven; en indien zy hen overwonnen, zy verzochten dat den Koning
henhunEvangelifchcvryheid mocht laten genieten.

Bjvoeging aan de 409. z^tjdedes bladt. Ik heb een veel groter Schrif- ™*
ture als deze , aangaande de ordren , en Kerkelijke bedieninge gezien ; N<?. XCU,

f fff raen
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men zal de zelve in onze Verzameling vinden. Zy was oaderteekenr

van Mylord Crom wel , van twee Aards-Biffchoppen , en elfBiflchop-

pen, 20 Theologantenof Canoniken, die verklaarden , de macht de?.

Sleutelen, en Kerkelijke bedieningen , van de wereldze macht onder-

scheiden te zijn. Dat zeniet geheel ongebonden was; maar deinzet-

tingen der Schrifture moefl: volgen: dietoteen goed einde, en opbou-

winge der Kerke gegeven was. Die Jezus Chriftus opgeregt hebben-

de, alseen middel der verzoeninge tuffen zijn Vader enden menfeh ,

moefl: bewaart worden. Dat de ordren raoeften aangemerkt worden

,

als een waarachtig Sacramant , 't welk in een uiterlijke hoedanigheid be-

ftaat, door Jezus Chriftus ingeftelt, en in een inwendige genade , de-

welke zy verbeelden ; dat al de minder ordren, gelijk dat van de Deur-

waarders, de Lezers &c. in de Kerk waren aangenomen, om de zel-

ve te vercieren , en men dit vande Joodfche Kerk ontleend had. Dat
het Nieuwe Teftament geen gewag dan van twee ordren maakte, die

van de Diakenen, ofDienaren, en die van dePrieftcrsof Bifïchoppen.

Dat om de ordren te vergeven, genoeg was 't zelve met de twee Cere-

moniën in de Heilige Schrifture aangetogen, 't Gebed, en de opleg-

gingder handen, te doen. Ditfchriftwasgeteikentin den Jare j 5*57 ?

of in "'t Jaar 15*38. aangezien men daar de namen vond van JanHilzey,

BiiTchop van Rochefter , en van Eduard Fox , Biflchop van Hereford

,

waar van de eenein den Jare 1537. isgcheiligt , en den andere overle-

den in de Maand vanMay , des Jaars 1
5*
3.8.

Hy voegt hier twee aanmerkingen by. Een die ik daar na niet vind,

dat in de Engelze Kerke van een ordre onder die der Diakenen gemeld
word ; zo dat men doen apparentelijk de minder ordren veronacht-

zaamtheeft. Zy waren ontrent 't einde der tweede Eeuw, ofin'tbe-

gin der darde in de Kerk aangenomen : want in 't midden dezer laatfte

,

hebben wyCornelis, BifTchop van Romen , en St. Cipriaan , dewelke

meidenhoe de ordren zijn opgerecht ; men heeft die waarichij nelijk

ingevoert , om zo veel trappen te zijn , over dewelke men pafleeren

moert, eer men de Heilige bedieningen mocht oeffenen, op dat nie-

mand de ordre zou ontfangeri, zonder eenigen tijd geleeft te hebben,

in een ftaat , afgezondert van die der Wereltfche menichen , en zonder

een zeker zoort van Leeraren, in dien laagften rang voldaan te hebben.

Maar de Roomfche Kerk veranderde deze manieren wel haaft in een

enkele Ceremonie, en de meefte namen de bloote fcheuring aan , ofom
zich de wereltfche macht te ontrekken , of zich in ftaat te brengen , om
deCommanderyeq te konncn bezitten, of andere wereldie voordcelen
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te trekken. "Want deze minder Ordren voldoen hier mede tot alle

deze volgens de wetten der Canoniken.

De andere opmerking is, dat dit Schrift, en het Boek, genaamt,

Nodige onderwijzjnge voor een Chrifien , de naam erf bediening der

Biflchoppen en Priefters vermengt. De oude Kerk kende défch'erp-

zinnigheid der laatfte eeuwen niet. Men ge4oofde doen dat de ooleg-

ging der handen genoeg was om een BiiTchop te heiligen, en dat 'er

Kerkelijke plichten waren, die zonder hen niet konden gedaan wor-
den, als de ordonnatie en vorming, &c. Vorder fpitftemen zich

niet over deze ftöffen, om te willen doorgronden, of deBiffchoppen

en de Priefters in ordre , of bedieninge, of zelfs in rang onderfchei-

den waren. Maar de School- leeraren, die alle zaken volgens de re-

gelen der Bewijskonft, met ondoorgrondelijke nauwkeurigheid heb-
ben onderzocht \ en de Kahoniken ,*die de gewoontcns der oude Ker-
ke hebben verklaart, hebben getracht de overeenkomftetuiTchen de

Biiïchoppen en Priefters te beveftigen, of hun ondcrfcheid klein te

maken. D'een en d'ander hebben hierin hun oogmerk gehad. De
Schoolleeraren het leerftuk der TranlTubftantiatic opgerecht hebben-
de,verheften de bedieningen der Priefters Zo hoog zy konden; volgens

hunne meiningen konder geen waard ighcid zijn , b oven die, dewelke

denmenfeh de macht , van de Hoftie in God te veranderen , deelach-

tig maakt. En aangezien zy reeds van de rneininge der oude Kerke
geweken waren, gelovende, eenPriefterdeordreteontfangen , als

men hem 't heilig vat aanbood, ennietalsmen hem de handen oplei,

ftclden zy deordre der Priefters gelijk met die der BilTchoppen. Na de

mate dat de Scholaftijken hadden gearbeid , om d'ë waardigheid der

Priefters te verheffen, deden de Canoniken hun uiterfte beft die der

BilTchoppen te vernederen , fchrijvende dagelijks om zich te bevor-

deren ; en dit niet beter konnende verrichten , dan zich voor de be-
langen en glory der Pauzen te ftellen. Want om een veel grooter
glans aan deze macht en glory te geven, moeit menhetgezach der

BilTchoppen verminderen; ' Hier door was 't alleen dat men verfchci-

de onwettige gebruiken der Pauzen kon rechtvaardigen ; de vryheid

der Munten , de oprechtirig der Hoven van Pauzelijk Gezant> en het

oordeel der zaken, of by appel,of ter eerfter inftantie. Al deze praótij -

ken warenonrechtvaardig , indien de Jurifdiótie van yder BiiTchop op
de Goddelijke "Wet gegrond was'. Men trachtede dezelve dan zo zeer

te vernederen !als mogelijk was-, en te dwingen hen in Haatte zien als

enkele Afgezanten van denPaus', diehungezath veel eer van den

F fff 2 Room-
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Roomfchen Stoel , als van 't bevel JezuChrifti, ofzijner Apoftclem
ontleenen. In deze hoedanigheid der zaken confidereerdenzy, dat

men zonderde machtder Pauzen een doodclijkcnflag te geven, niet

Verklaren kon » de macht der Biflchoppen uit de Godlijke *Wet te

zijn. Zy deden ook geweldige inftantien aan de Vergadering van

Trente, om zodanig een uidprake voor te komen. Aangezien het

«an de gewoonte is geweeft , de waardigheid der Biflchoppen , en die

der Priefters, als een en dezelve aan te merken , moet men zich niet

verwonderen dat de Geeftelijken vanEngeland, onder Hendrik den

VIII. waar van de meefte noch den zuurdeezem der oude bygeloovig-

heid behielden , en de reit geen tijd genoeg had om de ftoffen van

de minfte belangen te onderzoeken, de oude taal behielden.

Ik heb voornamentlijk op dit voorwerp aangedrongen , om te to-

nen , hoe weinig die de zaken hebben overwogen , die zich door hun
drift , tegen de Regeringe der Kerke van Engeland laten vervoe-

ren , en zich gcdient hebben van cenige plaatzender Cartbnijken en

Scholaftijken , om dezelve te beftrijden. Deze twee zoorten van

menfehen zijn 'tfchuim derRoomlche Religie. De Scholaftijken

getracht hebbende de Priefters hoog te verheffen , ter oorzaak van de

tranflubftantiatic; en de andere 't voornemen gehad hebbende, de

macht der Biflchoppen te verminderen , om die der Pauzen in top

te voeren ', 't welk de, Priefters en de Biflchoppen by na in .een rang

geftelt heeft. Maar de perzonen met een vooroordeel ingenomen,

volharden gemeinlijk ftijfzinnig in hun gevoelen ', in diervoegen , dat

om hetzelve te verdedigen, zy te gevaarlijke hulpc omhelzen, zon-

der te overwegen dat men hen grooten afbreuk kan doen , indien

men 'tgebruik nooit toeftond.

Byvo£gz,el aan de 420. zjjdedes blads. DeVorftinvan Duitfland

hadde Hendrik geftadig aangezet met hen een verbond van Religie

temaken: 't eerfte befluit dat deze machten, vergadert zijnde, maak-

ten , behelfden eenige generale termen tegen den Paus , haren algc-

meenenvyand, als ook de bevordcringe der ware Religie. Hierna

zonden zy Ambafladeuren naEngeland, omover byzonderepointcn

te handelen. Hendrik gaf hen Gecommitteerden uit de Biflchoppen

en Theologanten. De Ambafladeurs hadden geen andere Theolo-

ganten by zich dan Mikou, Leeraar derGotthen , doorwienMc-
lanthon , welkers tegenwoordigheid in Duitfland vereifeht wierd,

Aan de verfcheidene brieven aan den Koning heeft gefchreven. Dewijd-

Ntf.XCiiJ.loopigfte en gewichtigfte dezer brieven is onder onze handelingen.

Me-
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Melanchton verzoekt denVorft in dezelve, zich te willen hefteden

om aldemisflagen, volgens 't Woord Gods, te vernietigen. Den
Koning renvoyeerde hunne voorftellingcn aanGardiner, die toen

te Parijs was, en ontfing een antwoord, dewelk ik gezien heb; maar
niet in onze Verzameling gevoegt , aangezien ze nauwelijks, zonder
den briefdesKonings, dewelke ik nooit heb konnen te zien komen,
kan verftaan worden. Gardiner drong zijn Mcefter in 't generaal aan

,

eerftelijkom een Politijkc alliantie met deze Vorftcn temaken , en de
handclingeoverde byzondere artijkelen, tot een anderen tijd uitte

ftellen. Den Koning volgde zijnen raad , en fchreefaan de Vorftcn
over dit onderwerp, maar ten tijde als men het voornemen verftond,

't welk hy had om de zes Artijkelen op te rechten. De Proteftantcn van
Engeland door deze nieuwe tijdinge ontroert, drongen hunne broe-
deren van Duitfland aan , te zorgen om dezen flag te ontwijken. Ik

heb hier jegens een brief van Hains , Deken van Exeter , gezien , die

de dadelijke gevolgen , dewelke deze ordonnantie, die men bereide,

zounazichflepen, beklaagde. Hier by voegende, dat de dwalingen

in de Kerken zouden lluipen, als men in dezelve de Artijkelen des

Geloofs , zonder klare getuigeniiïen der Schrifture, wilde oprechten.

Hy maande de Duitichers aan hier acht op te nemen , om dat , indien

men zulken wet in Engeland gemaakt had, de Keizer dit exempel

zou navolgen, endezelfde zaken in Duitfland pra&izeren. DeAm-
bafladeurs der Duitfchc Vorften deden de Proteftanten van Engeland

alle hedenkelijke goede dienften. "Want ziende, na veel Confercn-

tien , dat zy niets op de CommifTarifen verwonnen , fchreven zy een

groote en wijzen brief aan den Koning, tegen de onthoudinge des

Bekers; tegen de byzondere Miflenj tegen den ongehuwden ftaat

der Geeftelijke perzonen ; als ook tegen verfcheidene andere dwalin-

gen van dien tijd. Dezen Brief is na't Origineel gecopieert in onze
Verzamclinge. Ik heb daar de beantwoording desKonings, door dan de

Tindal gefchreven , bygevoegt. Maar ik heb 't befte deel van dezen No XCU\
brief, door desKonings hand gefchreven, gezien. Als men deze enXCP-

brieven zonder vooroordeel wil lezen , men zal aan d'eene kant een

groote eenvoudigheid, met een groote hardigheid, en goede rede-

nen vergezelfchapt, vinden: en aan d'andere kant een groote wan-
order, vermenging en liftigheid. Zo haaft als de Ordonnantie was
gemaakt, gingen de Ambafladeurs den Koning vinden ; hem verto-

nende, hoe gevoelig hun Mcefters zouden beledigt zijn , een Prins

de belijders haars Geloofs zo ftreng te zien vervolgen , op welke

Fiff
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zy, als op een Befchermer dcsGeloofs, hadden vertrouwt. Den
Koning zich inftantelijk gedrongen ziende de executie der ordonnan-

tie te beletten, antwoorde, daar zorge voor te zullen dragen. En
hoewel de ongebondenheid van eenige zijner Onderdanen hem tot

deze ftrengigheid zou verpligten , geen party , dan in de uiterfte noot-

zakelijkheid, te zullen kiezen. Hyftelde hen ook voor; een politijk

verbond te vernieuwen : maar zonder van zaken van Religie te fpree-

ken. De Vorften antwoorden hem, dat in 't eerfte voorwerp van

hun verbond met hem, men de Religie boven al had beoogt; en zy

hierom geen de minfte vcranderinge buiten kennis der Geallieer-

denkonden bybrengen. Zy betuigden hun gevoelen, over dat de

Ordonnantie was gemaakt ; maar bedankten Hendrik dat hy de exe-

cutie had opgehouden ; en berichten hem, dat eenige de7er Bif-

fchoppen, dewelke hem deze voortgangen deden dotfn, noch voor

al de oude dwalingen , en macht der Pauzen waren , en zy hem ver-

zochten ftreng tegen de beftezijner Onderdanen te zijn; hopende

hier door een voornemen uit te voeren , waar van zy door ande-

re wegen geen|vrugt zouden konnen verwagten. Hierom maan-
denzyhemaan, acht op hun te geven. Zy ftelden ookecn confe-

rentie voor, tuffen de Theologanten , van den Koning genoemt,
en die van de hunnen, 't zy in Gelderland , tot Hamburg, tot Bremen,
of in eenandere plaats, alwaar 't den Koning zou believen. Men
heeft aldaar de bezondere Miflen , de affcheidinge des Bekers , den
ongehuwden ftaat der Priefters, geexamineert. Al deze zaken hiel-

den de negotiatien bezig, tot de echtfeheidingvan Anna van Cle- '

ves, en tot de ongunft van Cromwel. Daar na is 'er -weinig cor-

refpondentie tuffchen Hendrik en deze Vorften geweeft,

V. Byvoegnel aan de zjjde des 421. blads. Doen ik van de Brieven

fprak, de welke Hendrik aan deze Vorften fchrcef, om hen te on-
derrichten van de maniere, op welke hy wilde dat zy aan de Refor-
matie zouden arbeiden, had ik de zelve niet gezien. Maar daarna
heb ik 't Origineel van dezen Vorft ondertekent geEÏen. Hy«be-
lchuldigt zelve de Geeftelijke van grote pnbelcheidenhcid •; hy
verweet hen plaats voor de laatfte troublcn gegeven te hebben : daar

na beveeldehy de BhTchoppen , de Ordonnantie. der zes Artykelen

te doen nakomen ; zelfs in hun Bisdommen te gaan ; de gehoorzaam-
heid van de wet des vredes te Prediken: hen een grootC' eerbiedig-

heid voorde Ceremoniën , die behouden waren , in te boezemen 5 en
't volkondertuflchen aan te zetten, hun - vertrouwen.' niet-nfte -leg-

gen.
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gen. Eindelijk belafte hy hen de difpuiten , zaken van geen belang

betreffende, te doen ophouden; en aan zijnen Raad te vragen, of'er

in hunne Bisdommen getrouwde Priefters waren, dieeenige Heilige

Bedieningen oefenden. Men zal al deze zaken beter verftaan , indien

men de moeite doet van den Brief zelfs te lezen : hy is in onze Ver-
zameling.

Verbetering voor de 41 <}. zijde' desblads. Ik heb op die plaats yj
gezegt, dat ik niet weet wat redenen tegen de noodwendigheid der

Oorbiechte zijn geallegeert , maar ik heb daar jegens een conzi-

derablc ontdekking gedaan. "Want een Brief, welke Hendrik met
zijn eigen hand aan Tonftal heeft gefchreven, die ik gezien heb, be-

richt ons, dat men over dit onderwerp voor deHeeren conferentie

heeftgehad. Den Aards-Biffchopvanjork, endeBiffchoppen van
"Winchefter, en van Durham, hielden dapper ftaande, dat de Oor-
biechte van God ingeftelt zijnde , van een abzolute noodzakelijk-

heid was. Den Koning, enden Aards- Biftchop van Cantelbury in

tegendeel verdedigden, dat hoewel't gebruik de Zelve nut en goed
hadgemaakt, dat'er geen Gebod des Euangeliums was, die dezel-

ve noodzakelijk maakte. Den zelven Brief doet ons vorder ver-

ftaan, dat deze BiffchoppeneenigeparTagien der Schrifture, en Lee-

raren der Kerke, om hunne meininge te onderfteunen , bybrach-

tenj maar dat den Koning en Cranmer daar zeer klaar op ant-

woorden , en deze Heeren voldaan , en overwonnen bleven.

Tonftal maakte een Verzameling van deze redenen , en bood
den Koning dezelve aan. Men kan die in onze publijke Ver-

xcFll
zamelingen zien, als mede de reflexien , aanmerkingen x en ant-

enXcyill+
woord, 't welk deze Vorft hen met zijn eigen hand doet. 'Waar
door wy zien dat hy zich zeer tot de Studie der Theologifche waar-

heid heeft begeven, en hen met grote zorgvuldigheid heeft ver-

ligt, 't Succes van 't gefchil, was, dat hoewel de medeftanders der

oude Religie , verzogten dat men de Qor-Biechte, voor eengedcel-
te van't Sacrament van Penitentie, en inftellinge Jezu Chrifti zou
erkennen; demeining des Konings wierd gevolgt; in diervoegen

,

dat men zich vergenoegden te verklaren , dat het noodzakelijk en nut

was deze Belydenis te behouden. Ik heb gezegt dat deze materie voor
de Heeren , is afgeflagen , en dat om twee redenen , 1 . Dat Hendrik

van de Kamer fprekendc, deze generale en onbepaalde term, niet

danaan de hoge Kamer kan geappliceert worden ; 2. Dat de wet der

£€$ Articulen mede brengt, dat den Koning zich na 't Parlement be-

g£ve& 1
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geven heeft, endaar verfcheide materten metgroote wijsheid heeft

uitgeleid.
(

VII. Byvoegz^el de 431. z,tjde des blads. Ik fpreek daar van een wet,

van de welke Hendrik de moeite heeft genomen, zelfs 't ontwerp te

fchrijven. Maar ik heb daarna cenige andere ontwerpen van Or-
donnantien en Papieren gezien, waar in hy zo groten mcenigtcvan
veranderingen had gemaakt , dat men 't zelve genoegzaam voor zijn

eigen werk kon aanzien. Deze Papieren zijn 1. Twee copyen van de

ordonnantie der zes Artykelen, op verfcheide plaatzcn door dezen
Vorft verbetert, welke corre&ien t'elkens van drie aan eenvolgende
rcgulen zijn. 1. De copye van een Ordonnantie, aangaande de
voorgaande Contracten. 3. Verfcheide copyen van Dcclaratien,

boven al van die , welke hy deê publiceren , om 't gebruik der Schrif-

ture in de gemeene taal te beveftigen ; de veranderingen in deze {tuk-

ken zijn groot , men ziet 't zelve tuflehen de regulen. 4. Een Ver-
zameling van proef-ftukken , ot'cr een Vagevuir is ? 't was door Ton-
flal gefchreven, enden Koning maakt daar wijdlopige aanmerkin-
gen over; waaruitmen oordceld dat dezen Vorft in die tijd 't Vage-
vier niet geloofde. 5. De copye van dit deel Noot^akeljkonderrigt

voor een Chrijlen t 't welk het Geloof uitlei, is vol verbeteringen

door den Koning gemaakt. 6. De queftien de Sacramenten be-
treffende , van de welke ik op de 476. zyde des blads heb gefproken ,

en die grote aantekeninge op de kant hebben. 7. Een Verzamc-
linge van plaatzen der Oud-Vaderen , tegen 't Huwelijk der Geefte-
üjken. 8. Een papier, 't welk handeld van 't ware Kenteken der
Catholijke Kerk, waar in Hendrik grote veranderingen gemaakt

Nf. XCIX, heeft. Dit is in onze Verzameling , en de veranderingen zijn op
de kant.

w e-
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WEDERLEGGING
Der

HISTORIE,
Van de

SCHEURING van ENGELAND,
Door Zanderus befchreven.

HET EERSTE DEEL:
Bevattende V geen de Regeringe van Hendrik den

VIII. betreft.

Ie gene welke opgefmukteGefchiedeniffen, en Tooneel-ftukken

befchrijven ,nemen een Hiftorifche waarheid rot voorwerp ; aan-

gezien een overal uitgeftorte verciering , niet krachtig genoeg op
de genegentheden en driften der mtnfchen zou werken. Maar
zy geven dit werk een glans, met daar by te brengen al wat de

geeft en konft vermag. Gevende zelfs aan de perzonen en zaken de be-

kwaamde merkteikenen en benamingen, om de gemoederen te treffen • en

om noch meer indruk te geven, vermengen zy de bezondcre omftendighe-

den, en verborgen handelingen, met de waarachtige gefchiedeniffen. Ver-

der, hoewel men weet dal den inborft, ofinbeeldinge van den Auteur, een

groot deel in al dez« zaken heeft , laat men niec na, zich, ten opzichte van

een gevolg van voorvallen , te bewegen , die een bekoorlijkheid bevatten , die

men niet enkend.
Zanderus heeft buiten twyfel dit zelve voornemen gehad , en die zelve han-

deling in zijn Boek geobferveert , waar in hy 't beleid heeft gehad, van 't zelve

,

gedurende zijn leven , niet aan den dag te geven. Hy nam voor, de Refor-

matie op de affchuwelijkfte wijze te vertonen ; de Koninginne Elizabet t'ont-

iuifteren j haar geboorte fchandclijk, en by gevolg haar recht twijffelachtig te

maken ; het gezach van den Roomfchen Stoel , de voortreffelijkheid der Gec-
ilclijke orden, opdecierlijkftewijzedes Werelds, te verheffen. Hy heeft

verfcheide maal hier iegens gefchreven, maar met zeer weinig gevolg, zijn

•Boeken met walgelijke lafteringen, een algemeine kwaadaardigheid, en zy-

digheid, veelmeer dan met waarachtige verhalingen, of rechtvaardige, en
vatte redeneringe vervult zijnde. Hy dezen kleinen voortgang bemerkende,
•werpt het op een andere boeg ; te weten een droevig verhaal der groote veran-

ringen van Engeland te doen, die zo wel een fchrik voor de Ketteryen, als

•een kwade bevatting yan Elizabet inboezemt, die haar geboorte niet teeer-
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lijk, en haar Succellie niet heel zeker maakt, die ter zelver tijd den roem des"

RoomfchenStoels verheft; die eindelijk diepe, en bevindise indrukzelen in

de befte en fchranderfte gemoederen doet. Hy verkieft de Rol in Engeland,

en doet Hendrik den VIII. met zijn drie kinderen op 't fchouw-tooneel ver-

fchijnen. Do bercercens vandietyd, verfchaften ftofgenoeg voor een Maiv
die met een goci^ aeheugerüs en geeft begaaft was; en verder alle nootzake-

lijke hoedanigheden bezat, om zich in achting te houden, en zodanig een

fchaamteloosiuid , diegenoeg was, om hem niet te doen blozen, om geen

{hg van eerbiedigheid in acht te nemen , met de gekroonde Hoofden, en de

afïche der geftorvene t'ontheiligen. Een weinig wantrouwen doet hem noch-

tans beüuiten , niet te gedogen , dat zijn werk in zijn tijd aan den dag kwam.
Men zag 't zelve dan niet, als naden Auteur zijn leven had verloren om zijn

geloof-, dat is te zeggen, in een dadelijke wederfpannigheid tegen zijn Koning,
want ik zü doen zien, dat'tditis, 'twelkhv zijn geloof noemt: Deftijlvan

dit ftuk is in 't generaal zuiver, de onderhandelde ftoffenzyn daar op een aan-

gename en wezentlijke wijze verhandelt; maarden drift van den Auteur bhhkt

niet dan te dikmaals uit. Oudertuffchen heeft zy n Boek zoo wi]d uitgeftrekten

gebruik, en algemeine achting, dat de perionen die hun voordeel daaruit

getrokken hebben , zich niet hebben ingewikktlr te onderzoeken , of de za-

ken, de welke Zanderusgefchreven heeft , wa3r of va !fch zijn. Maar Hicbton
,

cnecnige andere na hem, bemerkende dit werk niet genoeg ten einde ge-

bragt te zijn, hebben daar zoodanige veranderingen ingemaakt, dat zonder

een groot verhaal te doen , gefchreven door een onbekwamer Auteur als Zan-
derus, men de nieuwe Editien byna als een nieuwe Hiftorie kan aanmerken.

Indien men de moeiten wil doen , dezen Roman, met de H iftorie, dewelke
ik aan den dag heb gegeven, en de fondamenten der 7aken, waar op ik heb
gebouwt, met de kleine zekerheid, en gebrek van autoriteit, welke men
alom in Zanderus vind, te vergelyken , men zal buiten twijfel bekwaam zijn

te ontdekken , aan wat zijdi de waarheid zich bevind. Maar aangezien al de
Wereld deze ondervorfchingen niet kan doen , heb ik een affchrift der byzon-
dere valsheden , en taftelykftemifflagen van dezen Auteur gemaakt $ volgen-

de hier in 't goedvinden der perzoonen , dewelke mijn al dit werk hebben doen
ter hand nemen. Men vind dan rweedeilei flag van mifflagen in Zandcrib

;

deeene, die geen kwaadaardigheid te kennen geven, maar doen zien dat de-
zen Auteur kwalijk van de zaken, die hy heeft gefchreven , onderricht is; en
hoewel deze mifllagen zijn gedachtenis niet hatelijk maken, zy voldoen ten
minften, om'tgeloof, en Autoriteit van zijn Boek te verminderen. Maar
daar bevind zich in zijn Boek een tweede 7 oort van milllagen die dodelijk zijn ;

om datze met voorbedachten raad, en indirecte opfichten gedaan zijn. Ze
zijn niet alleen ongegrond op eenige getuigeniffe , maar zelfdoor de Aurhen-
tyke ftukken tegengefproken ; die in fpijt der zorge, die Maria heeft gehad,
om ons van de openbare Monumenten te ontzetten , ons ter hand 'gekomen
Zijn , om de lafternye van Zanderus om ver te floten. De Editie van dezen
Auteur; waar van ik mijn dien, is in 't Latijn in denJare i6z8. te Keulen uit-

gegeven. Men heeft daar de overeen kom ft der overzetting bygevoegt, *
>

en overal daar men bevinden zal dat de plaatzen niet zuiver o vereenkomftig

mts
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met deze overzetting zijn , M. van Maucrox, die daar den Auteur af is, is daar

in van 't origineel afgeweken.

Zanderus zeid dan eerftelijk , dat den nacht dtr Bruiloft van den Vorft Arthus , HtjiorU HAn

en den Koning van Spavjcns Dochter , Hendrik den VU 1. aan een bejaarde en deugt- dt ~"rti"l^ti&

zame Vrouw bevelgaf, by dezejongeperzoonenteflapen, om hen de uiterfte vryig- J*"d ,tnL*^
heden te verhinderen, tjjnfcbt Editie

Aangezien di: het fondament van de zaak is, moeft den Hiftory-fchrijver »*»K«A".

het zelve klaar en onbetwifïeüjk hebben gemaakt • want men is niet verplicht
, l^ifp!^

een Auteur tegeloven , die niet als zijn eige getuigenis heeft, om te onder- Zttttok.it

fchragen 't geen hy zeid ; hy is geen geloof meer waardig, zoo haaft hy zich »™rzettt»g

van den weg dar waarheid afwijdert. Maar behalven dat de voorborge, met crJix^iTi
de welkeZanderus hier fpreekt, een buiteniporigbeid zonder voorbeeld ie, heb- 167$, f. *
ben wy zelfs in de openbare Regifters contrarie preuven. Want de Hertogin- •

ne van Norfolk , den Markgraaf van Fitswater, en Z'jn Vrouw, betuigden

plechtelijk met een eed , dat zy den jongen Vorft en de Vorftinne te bed heb-
ben zien leggen , en daar na 't bed gezegent wierd.

i. Zanderus houd op de zelve plaats (taande, dat denVirftnoch geenvyf- D( /

tienjaren oudwas , en van eenflepende koorts ivas aangetaft.

Den VorftArtus was niet alleen 15 jaren en twee maanden, geboren zijn-

deden 10 September des Jaars t6S6. gelyk men ziet door de Regifters; maar
' was daar en boven van een goede en fterke cornplexie, dewelke niet dan in

't einde der Vaften-Avond is beginnen te ontroeren : 'c Welk men aan de

overmaat, dewelke hy met zijn Vrouw gepleegt had, befchrcer, gelijk ver-

fcheide perzonen verklaarden.

3. Zanderus verzekert. Dat de propozitie gedaan zijnde, de Weduwe van p„ 3-w>s
Arthus aan den Vor(i Hendrik te geven , al de Wereldoordeelden^ dat dit Huwelijk de tent» ds

geoorloft was. *ndtr'

Mogelijk is deze algemeine toeftemming , te Romen gegeven , daar 't Geld

,

de Politie, en Konft in alle Raden preüderen. Maar Engeland is van die mei-
ning nietgeweeft. Wy willen niet tot getuigenis dan Warham, Aartsbiflchop

van Kantelberg, die daar jegens ondervraagt zijnde, plechtelijk fwoer, dac

hy gelooft had, dit Huwelijk wcinich eerlijk in zich zelvcn, en onaange-
naam by God te zijn , dat hy zich daarom hart tegen 't aelve had aangekapt j

en 't Volk over deze alliantie had gemort.

4. Zanderus zegt , dat mal de Koningrijken, die onder den Hemelzijn , en in Edit. Ut.

alde Kerken , geen eenig me7ijch was , die tegen dit Huwelijk [prak.
^si'/efneJe»

GelijkdeRoomfcheCatholyken gewoon zijn, den Roomfchen Stoel, de "„"mm*!*
algemeine Kerk te noemen, Zanderus zou hier zijn eer niet konnen verdedi- croix.

gen, indien hy zijn toevlucht tot deze uitlegginge niet nam, en zoo hy door
al de Volkeren die onder den Hemel yijn, de Godsgeleerde van Romen niet

verftond. Vorder, toen de zaak tot her onderzoek kwam, vond men nau-

welijks perzonen die een alliantie van deze naruur wilden rechtvaardigen. Ver-

der, de vermaartfte Academiën, en de achtbaarfte Godsgeleerden doemden
J
t zelve. De eenigegetuigenis van Warkam werpt de beveftinge van Zanderus
t!eenemaal om ,• al hadden wy elders geen andere auroriteit over dit onderwerp.

Men kan 'c zelve zien in 't lichaam onzer Hiftorie van pag. 140 tot de pag 1 5^

.
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Edit. ut.p 4. 5. Zanderus voegt hier by , dat den Verft eens gezegt bad y dat by Katrina n'sti

Etnfrtnze zOUtTOWWett.

JTfSwSr ® ïl is een ^er ^eine vindinge van onzen Auteur } die een vafte refolutie, voor

J,z<pi**ts een voorbygaande gedachte , wel zou willen doen aanmerken. Want dezen
ix* fcrkfr Vorft zei niet alleen, dat hy de Infante niet wilde trouwen ; hy deê zelf een

*Snh.
tL* plechtelijkeproteftatiei hy; las de zelve voor den Biflchop van Wtnchejler-, hy

verklaarde, dathyde bewilliging, dewelke hy tot dit Huwelyk, gedurende

zijn minderjarigheid, had gegeven , zou herroepen ; hy deê dit alles zo haaft hy

meerderjarig was. Men kan over deze zaak onze Hiftorie aan pag. 58. zien.

Zanderus komt zelfs elders hier in over een.
Edit. ut. f. g # Dezen Auteur, om zijn werk op te pronken, of om de vruchtbaarheid

££l^l, van Katrina te verheffen , maakt haar moeder van drie Zonen, en twee doch-

y.j. teren, maar de ochnjvers van die tijd geven haar niet dan twee Zonen, cnee-
ne Dochter.

Edit ia.it p. 7. Hy befcbuldigt Hendrik den VIII. t'onrecht , twe of drie Meeftrezzen tot

5. f>a»(ccy<r- z \\n p\aiZ,leY gehad te kcblen ; want behalven dat de hiftorie van dien tijd niet dan
^ttungp.

. van Elizabet Blunte meld, was Hendrik toen een godsdienftig en Religieus

Vorft , indien men de brieven , dewelke hy meer dan van eene Paus ontfangen

heeft, en verfcheidene lotfehriften die men hem openbaarlijk gat, wil ge-

loven.

Edit Ut.p, 8. Zanderus bedriegt zich noch, als hy zegt , dat de Vorttinne Maria eerft door

t.indt fran- fcn Koning van Schot/and, daar na door den Keizer, en daar na door den Koning van
" e ""n'Z-ett,n£ Vrankrïjk , en toen voor zijn Outften Zoon , daar na voor den tizeeden , en eindelijk

voor zich zelven, is verzocht. De ordre des tijts is door dezen Auteur verkeert.

Want Maria is eerft aan den Dauphin, daar na aan den Keizer toegeftaanj

daar na fprak men om haar aan den Koning van Schotland te Huwelijken. Ein- *

delyk liet men de Keur aan den Koning Vrankrijk , of om haar zelfs te trou-

wen , ofom aan den Hertog van Orleans te geven ; dit was de kennis die Zan-
derus had van zaken , waar van hy onderftond een affchrift te geven.

Edit. ut.p. 9. Na verhaalt te hebben , dat de Vorftinne aan den Dauphin was toege-
6,tr*d.p, 9 , ftaan , neemt den Auteur in acht, dat aldeChnften Vurften het Huwelijk van

Hendrik als zeer krachtig confidereerden, omalzoo zijn alliantie weder te win-

nen. Maar men kan deze aanmerking door een andere, die veel billijker

fchifnt, vernietigen. Te weten datdeChriften Vorften zeer twyfelden , of

dit Huwelyk goed was, aangezien hun Minifters zwarigheid maakten, zich

ineen alliantiein te wikkelen, diehen nochtans de Kroon van Engeland had

konnen beloven, 't Gefchil in Spanje gexamineert zijnde , wilde den Keizer
zijn woord niet houden, 't welk hy gegeven had, om Maria te trouwen. Dit

is 't welk wy van een Auteur van die tijd verftaan. Zanderus ftemt toe dat den
AmbafTadeur van Vrankrijk 't zelfde deê.

uidie'*'
7' 10 ' Zanderus begaat een misflag in de tijd-rekening, als hy de trappen der

*»il,'*'
9 ' Fortuin van Volzeibefchrijft, hy verheft hem eerft tot 't Bifrlom van Lincol-

ne,in 't vervolg, tot dat van Durham, daar na tot dat van Winchefter, en daar na

tot 't Aartsbildom van Yoik. Hem tot deze waardigheid bevordert hebbende,

geeft hy hem dat van Kancelier, en eindelyk dat van Cardinaalen Afgezant

a latere, maar de fchikking is geheel omgekeert. Weinig tijd na Volzey de be-

zi:tirg
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Sitting van 't Bifdom van Lincolne genomen had, is hy Aartsbiflchop van
Jork gemaakt, en Cardinaal in 't revende Jaar van Hendrik den VIII, 'die
hem cenigc maanden daar na met het ampt van Kancelier befchon. (Tenein-
de der zelve jaren , bekwam Volzei , noch 't bifdom van Durham , 't welk hy
zes jaren daar na voor dat van Winchefter verliet. Zanderus heeft buiten twy-
fel verftaan , dat dezen Cardinaal al deze waardigheden had bekleed, maar 't zel-

ve niet wetende, dan van horen zeggen, heeft hy 't exempel der Poëten wil-
len volgen , die hun helden niet dan by trappen verbefïen. Hy ftek dan zijn
waardigheden niet in hun naturelijken rang, maar in deordre, welke zijn in-

beelding hem inblaaft.

II. Hy zegt , dat Volzey hem zelf het voornemen vormde der echtfeheidinge van Edit
- '**• f.

Katrinay en hy Longland
}
Bmht-Vader des KomngSyinwikkelde, hem hier in te hulpe !' "^rf**? •

komen.

Maar 1. Hendrik ontkent folemnelijk, dit, waar mede men Volzey hier

befchuldigt.

2. Hy verklaarde, dat hy 't zelf was die jegens deze zaak in de Rechte aan Stpumperpt-

Longland opening gaf ; en dat Volzey had getragt hem van mei'ning te doen '***«»«"*«-

veranderen. 3. Hy zeidin'tbezonderaanGrineus, dat deze bekommenn- I"d '%e'e -

gen hem zédert teven volle jaren in ontroering hadden gehouden. Dewel-
ke begonnen is in den jare 1J24, aangezien Grineus deze omftandigheid aan
een zijner Vrienden , in 't Jaar 1 53 1 heelt gefchreven. Want Volzey had toen

geen redenen > om zco een voornemen te maken.

12- Hyzegt, dat in den Jare ij 16, dit is den tijd , in welke men volgens Edit.Ut,p 9

zijnmeiningedetwijfFelingenindegeeftdesKonings, over de zaak van zijn '""**"•/ li

Huwelijk, maakte, deze Vorfl <van die tijd afwijl) wie ky in deplaats van Katrma
zouftellen.

Masr Zanderus brengt hier zich niet in gedachten, dat volgens zijn meinin-

ge Anna van Boulan, toen niet meer dan 15 Jaren oud was, en dat in dezen

ouderdom, hy haar na Vrankrijkdeê overgaan, alwaar zy lang verbleef, eer

zy voor 't Engelfch Hof verfcheen.

13. Hyzegt, dat den Koning by na een Jaar te ko(lelag
y in'texammerenvan Edit.Ut.p 4,

de plaatzen der Heilige Schrifture , en de woorden der difpenzatie te overwegen , 07» •*&$#.p. 1 3

.

daar redenen in te vinden) om zijn Huwelijk te vernietigen ', maar dat hy daar

niets in vand.

In die tijd, hadden al de Biflchoppen van Engeland, uitgenomen Fifcher, Ziet deze ^r-

verklaart, en zelf getekent, datzy oordeelden 't Huwelijk des Konings on- ^7"f/?tr«
geoorlofttez : jn. p. o. en de

14. Hy zegt) indien der twïjfelachtigheidin de eerfte britven vanden Pausmocb- fundamenten,

ten geweeft zijn, te wetenin de difpenzatie, zyin de andere brieven, daar na dtr ™Utteit,

door Ferdinand bekomen) zouden ver ktaart zijngeworden. Dtz.cht.

Maar die andere brieven , die 't handfehrift zijn , daar wy zo wijdloopig van
gefprooken hebben, zijn van den zelven datum als den Bul: daar zijn ge-

weldige prefumptien, dat men de zelve hngen tijd voor de afvaardiging van

den Bul heeft nagemaakt i enzelf byna een jaar, voor dat Hendrik de vervol*

gtnge van zijn echtfeheidinge begonnen heeft. Verder, indien deze laatfte

brieven de medeftanders van Katarina in eenige zaak dienflig waren , zy keer-

den hunne verdedigingen om, in 't gew'chtigfte gefchil-ituk ,• te weten, of

Gggg 3 baar



I>( ze/w*

Eilt. hef p.

lo, rtcrtet.

f. l}.t» 14.

Eiït lat.p.

I 1. overzet.

b-ij.

pag. ?. tan
di lat, Edit.

Eiit. Ut p.

13. overzet,

f- >7-

De z'Ivc,

De ztlvet.

V*g. 1 9 tan
de Lat Edit.

cu ia. -van de

Frauce.

606 Wederlegging van Zanderus,

haar huwelijk met Artus is voltrokken geweeft : want in plaats dat in de difpen-

fatieisgezegt, dat dit huwelijk mijjehien is voltrokken geweeft j dit mijfchien

bevind zich in 't handfehrift niet.

15

.

Hy voegt hier by , Dat den Koning en zijnen Raad deze tweede brieven ge-

zien hebbende^ hunne aanflagen verlieten; -

Men volhardde byna een jaar deze vervolging , eer men van dit handfehrifc

hoorde fprreken j en als men verftond > dat net ielve was nagemaakt, volgden
den Koning onophoudelijk zijn ftuk,

16. Hyzegt, dat den Btffchop van Tarbel in Engeland in't huwelijk van de

Vof(tinne Mariagekomen zijnde , den Koning en den Kardinaal hem verzochten te

geluizen , dat hy tegens de kracht van het huwelijk van dezen Vorfl met Katarma
twijffelde.

Maar wat reden heeft hy , een zaak van zulken natuur te geloven , aangefien

oen Bifïchop zelf,hoewel in 'c vervolg tot Kardinaal verhefr,'c zelve nooit heert

bekent gemaakt? Het welk hy als een yverig Katolijk , of goed Kardinaai had
moeten doen, aangezien hy 't gevolg der zaken zag, en 't gevaar 't welk hy
liep ,befchouwt te lullen worden als een Authcur van een raad, waarvan 'rge-

volj» voor den Roomfchen Stoel zo dodelijk was.

17. Hy voegt hier by, dat dezen Prelaat in den vollen Raad, en tegenwoor-
digheid des Koniogs, heeft gez egt, dat volgens zijn mening, en' t gevoelen der

wïjfleTheologanten^het huwelijk van dezen Vorft ongeoorloft , en vangeenderwaer-

don was : dat dit zelve huwt lijk (Irijdig met het Evangelium zijnde , den band ge-

brookenwas; en a\ de uitheemjche volkeren rond uit fpraken-, en de kwade raadge-

vingen doemden, die den Koning in zijn yeugt daar hadden mgewikkelt.

Eedtclijk, 't is de gewoonte niet, dat de openbare Minifters in den vollen

Raad tegen den Koning redeneren ; maar indien den Bifkhop van Tarbes die

heeft gedaan , fpreekt Zanderus hier zich zelven tegen , hy die zegt , dat geen

menfeh noch in de Kerk, noch onder den Hemel, tegen't Huwelijk van Hendrik

heeft gefprooken : of den BifTchop van Tarbes moeffc een zeer fchaamtelozen

dwaas geweeft hebben.

18. Hyzegt, dat op de nieuwe maare der gevankenifïe van Klemens, Hen-
drik Volzey met 500000 rijksdaalders zond ; maar Hali. Hollingshead en Stou,

zeggen dit den Kardinaal 140000 ponden fterlingmct zich droeg, die meer
monreeren als j ï 10000 France ponden.

19. Hy voegt hier by, dat men hem twee Collegien gaf. Maar behalven dat

de grootheid van Volzei geen verdeeltheid lcê , meldende Rcgiftcrs niet van
diergelijke zaken.

zo. Zanderus dwaalt noch meer, als hyallegeert, dat Volzey tot Calis trdre

ontfing, niet van "'t huwelijk van Hendrik met de zufier van Franfois del. te[pre-

ken ; Hendrik voorgenomen hebbende Anna van Boulan te trouwen. Dezen Au-
teur komt niet te binnen, dat hy gezegt heek, datHmdrtk een jaar daar te

voren vji(1, wienhy-n Katarinaas plaats zou (lellen.

11. Hyzegt, dat Hendrik , om met meer vryheid de Vronv) van Boulan te ge-

nieten, dezen Ridder in Vravkrijk zond , en dat Anna van Boulan haaf dochter

twee \arenna zijn vertrek gdooren luierd,

V/y .hebben deze laftemigcn reeds wederleid: mear laat ons in 't generaal

cenige aanmerkingen over dit voorwerp maken* 1. Tho-
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r. Thomas Boulan is nooit voor Ambafladeur na Vrankrijk gezonden , dan

in den jare 15 15. En indien zjjn dochter twee jaren daar na gebcoren is , kon
zy geen elf jaren in 't jaar 1 $%6 gehad hebben , toen Zandei us Hendrik doec
befluiten van haar te trouwen.

1. En als Boelan ol in Vrankrijk was gezonden geweeft, onmiddelbaar na
dekomftetotdeKroon, datis ir: 't j

? or 1^09. indien zijn dochter twee jaar

voorzijn vertrek ter wereld quarn , is zv "-Gooren in 't jaar ifi 1. zy zou dan
in 't jaar 1516 niet meer als vijftien jaren gehad hebben 5 en dit zou, volgens

het getuigenis van Zanderus^ den tijd zijn, inde welke zy zich in haar Va-
ders huiszou hebben laten debaucheren, en hier na zou zy na Vrankryk ge-

zonden zijn, daar zy zich lang ophield. Maar al deze zaken zijn vals.

Wantten 3. zywierd twee jaaren, eer Hendrik den Throon beklom }:

gebooren, dat is in 't jaar 1 {07. En indien Boulan twee jaren te vooren in

Vrankrijk is gezonden, dat is geweefl in 't jaar 150^.
Maar Hendrik, die noch niet als Vorft van Galles was, had toen nier meer

dan 14 jaren, den 28Junydes jaars 1491 ter v/ereld gekomen zijnde. Daar is

ook zo weinig fchijn van reden , dat hy in deze jonge jeugt de vrouw van een

ander zou gefchonden hebben, hy , wiens broeder, hoewel by na twee jaren

ouder, niet bekwaam wierd geacht zijn huwelijk te voltrekken.

Ten opzicht van andere omHandigheden dezer befchrijving van Zanderus,

dat den Ridder Boulan zijn vrouw voor de Kerkelijke Rechters vervolgde, dat zo

haaft hy vernam , dat zy van den Kontng bezwangert was , ophield haar vo r;r
r
t Recht te (Itpen. Dat den Koning de zufier va»Anna van Boulan had bekent $ en,

deze zufier 't zelve aan Katarina van Boulan verklaarden. Dat Anna van Boulan

maar vijftienjaren oud , zich van den Ho/wee'fier en Stalmeefier haars Vaders het

bekruipen. Dat zy daar na naar Frankrijk is vertrokken , daar zy eenigen tijd ver -

borgen gewetft zijnde, aan't Hof verfcheen , en aldaar door hare overmaten de

naam van Hakkenye beauam . Dat Fra?/fois den L daar na deel in haar goede gun'

ften had. Dat zym haar te rug komfie m Engeland die zelve lichtvaerdighetdvoor

Vtat hadgehad. Dat dezen Ridder aan Hendrik en z'^nRaadaanbood-, dezen Vsrfl een

ooggetuige der gunften te maken, dewelke deze dochter hem mtldelijk aanbood En om
te eindigen, dat zy lelijk, met welgemaakt , en wanjehapen was- Al de ze dingen
zijn niet dan opcengehoopte valsheden ; en om de zelve te darren befchrij-

ven, word niet alleeneen quaadaardig, maar zinneloos menfeh vereyfeht.

Om deze opvolging van lafteringen gewichtig te maken, brengt Zanderus geen 1

andere authoriteit by , als dat van 't leven vanThomas Morus, door Raftal

befchreven- maar nooit heeft iemand, dan Zanderus, dit boek gezien ; en
hy heeft niet als zijn eigen getuigenis, omonstedoen gelcoven, dat zo een
boek waarlijk in wezen geweeft is. Daar is zelfs weinig wairfchijnlijkheid, dat
Raftal ooit het leven van Morus befchreven heeft, aangezien men 't zelve in

'rRegiftervanalde Werken van dezen gtooten Man , ineen boek bevac, in

den jare 1 5 56 aan den dag gekomen , niet vind. 't Is wel waar , dat het Ge-
flacht van Morus, Ropergena^mt, zijn leven heeft befchreven beeft ; maar
men vind daar niet in, dat te vergelijken is met het geen Zanderus verhaalt.

Het fchijnt dat dezen ftouten zo veel wanfcbiklijk heden by een vergaderende,

Jier voornemen gehad heeft , al die voor hem gdchreven hebben , re boven
te gaan. Want wie kan zich inbeelden, dat een Koning bekwaam zou gew« ft

heb<»
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ben, volle zeven jaren in 't voornemen te volharden, van een onkuüfche en
wanfehapene te trouwen- Wat (chijn van reden, dat dezen Vorit, overma-
tig jaloers, de voorzichtigheid niet zou gehad hebben , om te doorgronden
't geen men had gezegr , noch de naauwkeurigheid te weten , of Viat hem zijn

woord zou houden ? Waarom zouden deze dingen , indienze waarachtig wa-
ren, nooit in de libellen geftrltZ'jn, dien men toen tegen Hendrik aan 't Hof
van,den Keizer, of te Romen, uitgaf. Waar uit blijkt ,dat deze lafteringen een

onverhoopte zamenzweeringeecniger Verraders gehad hebben , welkers doel-

wit niet anders is geweeft, als den roem der Koninginne Eliz.abet, haar Zou-
verain, te bezoedelen, en onruft te veroorzaken. En dit is, volgens mijn
oordeel, de ware oorzaak , in welke men gedurende haar Regeringe , niet

heeft willen antwoorden op de zake, die haar vyanden tegen haar uitftrooi-

den : haar eere wilde, dat men niet geloofde , dat deze ftukken waardig wa-
ren in confideratie genomen te worden. De zijde der 13, 14,15*, 16, 17 en 18

bladeren van de Latijnze Editie van Zanderus} en de zijden der 18,19, 20, 21,

22, 25 en 24. bladen derOverzettinge, zijn niet als zamenfchakeling van
leugenen.

2 z . Zanderus zegt , Dat den Ridder Boulan de liefdt van Hendrik in frankrijk,

en 't voornemen van Anna van Boulan te trouwen , ver(taan hebbende , te poft

kvjam overfetten , om hem te doengedenken , dat hy zijn eigen dochter ztu trêuwen :

dat den Koning hem gebood te zwijgen, en buttenjpoorig handelden , en hem zei,

dat hondert andere zijn vrouw bejlapen hebbende , men met kon weten , wie de Va -

der van deze dochter was ; maar dat hy eindelijk , het was hoc 't wilde , haar trou-

wen zou : waar ffa Boulan zijn dochter onderrichtte , hoe zy haar fchtkken moeft ,

om haar geluk te beveftigen.

Boulan heeft gelooft, dat Hendrik een zwakke geheugenis had , indien hy
zich inbeeldde , dat dezen Vorft zo een nadrukkelijke zaak had konnen verge-

ten. Maar wat verandering komt in den Ridder ? Men zag hem in een groo-

te verbaaftheid , dat den Koningzijn dochter niet zou trouwen ; en ineen
oogenblik maakten d,eze bevattingen plaats voor een ander flag van vreeze.

Boulan duchte dat deze hoope hem zou bedriegen , om niet te zeggen , dat zo
ydelen Vorft , als Hendrik , in ftaatisgeweetl een zaak te doen, dis aan de

gemeene perzonen een fchrik inboezemt , dat hy de dochter van een vrouw,
die hy wift dat een Hoergeweeft was, beeft willen trouwen.

2 j . Den zeiven Autheur zegt , dat Volzey , eer hy uit frankrijk vertrok , aan
deu Paus zond, om hem te bidden , hem zijn Opper-Vikaris tot de herflellitig van zijn

vryheid te noemen.

Maar Volzei dec dit verzoek niet dan een jair na de tijd, welke Zanderus be-

fchrijft ; en dat is geweeft door Staphilei, Deken van Rote.

24.. Hy zegt , dat 'er niet dan onwetende en godloze menfehen vtor Hendrik

geschreven hebben fdat in tegendeel al de geleerde en vromevoor Katarinafchreven.

Maar de Doktoren van alle eeuwen zijn tegen dit huwelijk -

r 'en voor Cajétan

. vind men geen Doktor, die de zelve heeft onderftaan te verdedigen.

25. Hyzegt, dat hoe grooten gewela men deê , om Morus te doen gelooven , dat

het huwelijk van Hendrik ongeoorloft was , men hem dit niet kon doen gelooven.

Is 'er wclichijn van reden , dat Hendrik zo vervoert door den drift, om
•jan Kacarina gelcheiden te zijn , Morus zijn Kancelier zou gemaakt hebben,

indieo
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indien hyvaft eenander gevoelen wasgeweeft? en men bevint in der daad
door een briefdie dezen Ridder in den Tour zijnde , aan My lord Crom wel
fchrcef, dar hy de echt-fchciding van Hendrik , en Katrina ,approbccrde, en
dat 'er een gelukkige uitkomft had te verhopen geweeft • indien men volhart

had 't zelve aan d:n Paus te verzoeken , op de nietigheid der difpenfatie aange-
drongen. Verder , toen men in den jarc 1

5

1 1 de meiningen der buiteniand-

iche Academiën , en de boeken van een goed getal wyze mannen , deze za-

ken behelzende , in Engeland vond , en was het Mores die dezelve aan 't La-
gerhuis bracht, die de zelve hen deê lezen, en inftantcüjk verzocht, in de Pro-

vintien te doen bekent maken , 't geen hen van deze zaak bewuft was ; op dat

yder mocht onderricht worden» dat het door een beweging van gewifieen
niet door quade neiging was, dat Hendrik zich in zo tederen zaak had inge-

wikkelt. Morus was te oprecht om dit gezegt te hebben , indien hy
gelooft had dat dit huwclyk wetrigh was» Hy verandert dan hier na
van gevoelen ; daar hy zich aan een diepe vijnzingc heeft fchuldigh ge-

maakt»
26. Zanderusnaeen weidluftigebefchryvingvan de onruftendes Konings, Edde.ut f,

en die van Volzey gemaakt te hebben j datis na zijn geeft, of veel cerzijn «*««r««tj

grote neiging tot liegen, geoefTent te hebben, zegt, dat Garduer toen Secma-t** *

ris va» den Staad en den ÉJdder Brian , te \amen na den Paus gebonden \ijn. Maar
daar zijn tweofdrie grove aanftotelijkheeden in deze weinige woorden. Het
is Knight en niet Garduer geweeft , die men met de eerfte brieven over de zaak

van een fcheiding na Romen zond. 2, Den Ridder Brian heeft nooit deze
reis met Garduer gedaan , maar hy is eenjaar na het begin van 't proces na Ro-
men gezonden ; en Garduer is een maand na zijn vertrek daar na toegezon-
den , maar zy deden de reis niet gelijk» J. Garduer was in dienft van Vol-
zey als men hem voor de eerfte reis na Romen zond -, zo dat hy noch geen Se-

cretaris van Staat was. In de twede reis wierd hy Raadsheer van Staat ; en ee-

nige maanden nazijn wederkomft van de laatftereize, wierd hy Secretaris

van Staat.

27. Zanderus bedriegt zich van gelijke als hyzegt, dat menden Paus deêgt- eüu Ut.p4

loven, dat Katrina gewiüiglijk. de K^ligie^ou omhelzen in 't tegendeel deze ver- * 3 wrzet

richting was uit de vinding van den Paus, die zich inbeelden dat dit het rechte r '
3I

;

middel was , om de zaak gelukkelijk te volvoeren. Maar aangezien men niet

goedsin Engeland daar afverwachten, floeg menditvoorftel als dePaushet
zelve deêt'elkensaf.

28. Den zelfden Auteurdoet den Pauszeggen , dat hy over dt\e bandelingh Edit,Ut.p,

meteenige Kgrdinalen'wilden raadplegen ^ envoor den Koningdocn , 'f ttrelkjde recht- J 3- trê *>

vaardigheid \oh toelaten dat hy del. Maar zo haaft men de zaak den Paus had ? ' 3 **

voorgedragen , ftond hy gunftiglijk een bul toe , en een commiffie om de zelve

uit te voeren. En indien hy metecnige Kardinaalen raad pleegden , datis

alleen gewceftjegens de maniere op welke hyzich in deze bejegening zou
hebben te dragen. Hy beloofde den Koning niet alleen , dat, het welk de wet ,

en rechtvaardigheit zouden bekragtigen , maar zelfs 'tgeen in de uitgeftrekt-

heidderApoftolyke maght zou zijn» En als hy van party veranderden, om
zich by den Keyzer te voegen, bracht hyby, dat hy de zaak niet verftont, ea
renvoyeerde de zelve aan de Kardinalen en Godseeleerde.

Hhhh Zp» In-
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29. Indien men Zanderus geloofde , verbeelden al de Kardinalenhet hwwetyl^

vanKatrinawettighte^yn. Maar den Kardinaal der vier kronen, diedeMi-
nifters van Hendrik gewonnen hadden, was van een ander gevoelen $ en de
relt der Kardinalen waren zo y verigh voor dezen Vorft

, dat hy hen een brief

tot dankbaarheit fchreef.

30» Den Auteur voeght hier by , dat den Paus de Rechters tot dezj ?
x
aal{ noem-

den, uit gedachte dat Kjitrin.t het geejlelijl^ leven z,ou omhelzen, gelijk men hen bad
doen verflaag» Maar I* den Paus was niet onbewuft, dat Katrina zich nim-
mermeer tot hier toezoa inlaten. 2. Niet vernoegt , deze Rechters genoemt
te hebben, zent door Campegge , een decreet na Engelant waarin hy 't hu-

welijk carteert. ?. Hy wikkelt zich fchriftelijk in , dat zonder oit de zaak tot

zich te roepen , hy 't oordeel der afgezanten zou confirmeren. Indien hy o-

penbaarlijk aan zijn beloften in gebreke bleef, hy geloofden buiten twyfel,

dat in verfcheide reizen , andere van hun ceden ontllagen hebbende , hy zich

zelven lichtelijk een gelijk voorrecht kan toeftaan.

31. Het geen Zanderus verder belchrijft, isnietdan een uytwerkzel van
't geen hy verhaalt heeft» Hy zegt , dat den Paus bemerkende , dat men htm be-

drogen had j en bevattende dat I^atrina alle voortellingen verwierp ,
hy verscheidene

poften na Campegge afvaardigden ,om hem te bevelen geen otrdtcl ponder een nié-w laft

van hem te vellen. Dit jeg il{ is zonder gront befchreven. Want Campana

,

die den Paus na Engelant zont, nadat Campegge daar was gearri veert, ver*

zekerden Hendrik dat den Paus voor hem zou doen , al wat in de volheit der
Apoflolijkcmachtzouzijn. Waarlijk, Campana bragt ook de ordrenaan
Campegge, de decreten te verbranden. En in dit alles richten de Paus zich

niet , dan door opzichter van zijn bclangh , en in expolityke gewoontens ; zijn

oogfteets op de gevaren wendende, die hy ter liefde des Konings bloot ftcl-

lende , 't geen ik zegh zal zeer waarachtig fchijnen, aan die gene, welke de
brieven zullen lezen, waarvan de affchriften in het twede boek onzer Hi-
ftoriezijn.

32» Zanderus fluwt den lafter noch verder : ziet hier zijn woorden.Ter ?jl~

ver tijt als Hendrikjwilden doengeloven, dat hy eendeer tedere gewifóen bad , hyden

Vausver%ogt den Hertog vanKJchemont ^ijnnatuurhjkenXoon
t
deVorfHnnevanGalles

^yn dochter tt trouwenJMüt derhalven dat men niet diergelijk inde handelingen

van dien tijt welke ons ter hant zijn gekomen , zo die van Romen , als die van

't Hofvan Engelant vintj behalvendit, ^g/^ishet fchijn van reden, dat in-

dien zodanigh een verzoek aan Clemens gedaan was hy zich daar van niet zou
verforgt hebben; enjdat den briefdes Konings over deze zaak, doen hy met
Romen brak, niet aan den daghzou gekomen hebben ? Zanderus heeft dan
haar , door zijn Roman wijlea oppronken j en 't is in de zelve meining dat hy
daar byvoegt.

I $. Dat den K°*ing in een briefvan %yn eigen handgefchreve-n , engetc^ent
,
ych

X,tlfbe[chddight, deZufiervan Anna vanBoulen gejehonden te hebben -

t
enniette*

genftaande de\e verhinderinge , de difpenfatie verkocht , om ^Annate trouwen. De-
ze omftandigheid wsderleit zich zelven ? want waarom zouden deze brieven

in't vervelen nierbekent zijn gemaakt? waarom zouden al de handelingen

van dien tijt, die ik gezien heb daar ten minftengeeneenig woord van mel-

den? waarom zou men inde audientien, die de Miniftersvan Hendrik van

den
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den Paus hielden,noch van het een of 't ander dezer zaaken hebben gefproken ?

eyndelijk wat waarfchijnlijkheidiffer, datdenzelven Vorlt vanontrocritigc,

twyfelinge , en vroegingc aangedaan
,
gelijk hy was, of zo hy wilde fchijncn

,

deonbefchaamtheit of buitenfporighcid gehad heeft, zich door twc verzoeken
van die natuur terdifcretie vanden Paus te fielten, en dit is een der klagten
van Polis geweeft; enZanderus heeft de zelve zijn vercieringe nodich ge-
dacht»

$4. Men vind vervolgens in dezen Auteur de Supftantie der redenen voor
en tegen 't recht van 't huwelijk van Katrina,en Zanderus beftrijt daar dapper-
lijk zijn zelfs gemaakte inbeelding, maar zo men de moeiten doet te lezen
't geen wy in onze Hiftorie over deze zaak verhalen , men zal zien hoe gebre-
kelijk , ofquaadaardig Zanderus in zijn Hiftorie is.

$5- Den Auteur zegt verder , dat Johan de KJerl^ , Bijfchop der Batftoven ,

en Fonteinen , Tonjlal , Bijfchop van Londen , en Weft-Bijfchop van Ely, inbunfehrif-

ten de billijkheidvan Kjtrinaas buwelij^verdedigden. En onderwijlen hadden
al de Biffchoppen uitgenomen Fifcher , in 't vorige jaar getekent dat dit huwe-
lijk niet en van geender waarde was. Fifcher was den ecniglte Prelaat , voor
zoveelmen uit de geheugenis van dien tijt, kan afmeten. Verder Tonftal

wiert tot het Bifdom van Durham verheven: maar wat vermoedelijkheit

zeer dat een Vorft van een humeur als Hendrik een man zou hebben willen

bevorderen , die zich tegen hem zou hebben aangekant , in een zaak die hem
geheel ter harte gingen.

3 6, Zanderus voegt hier op die zelve plaats by , dat Abel ,
Vo-wel getier{ton,

en RJdley , ookjot verdedigingvan Katrinaas huwelyt^ febreven. Maar dat is niet

waarichijnelijk »van den eerften , noch den tweeden , want als men hen daar

naals mildaders vanden ftaat vervolgden , bragt men niet van fuiks tegen hen

voort , de eenigfte zaak daar zy ten dezen opzichte mee beschuldigt wierden

,

was dat zy gezegt hadden , dat het huwelijk van Katrina wettig was.

$7» Dezen Auteur is noch minder bekommert om oprechtte zijn, alshy in EHt.Ut.p.
't vervolg zegt , dathetgefchilvan Kjtrinaas buwelijl^z,odanigh in voordeel dez,er 4o.trsJwff.

Vbrjlinne verklaart en doorgronfw as ,dat de Kardinalengeen redenen tegen haar j^on- ? 59» **oo»

den bybrengen* Maar geheel contrarie, de zaken waar van hy fpreekt zijn van
dezijdc desKonings klaar bewezen. Men heeftdoen zien. I. Datden
Vorft Anus Katrina had getrouwt. 2. Dat uwen nadrukkelijke prefumtien

van de voltrekking van dit huwelijk had. g. Dat den Koning minderjarigh

was, toen men de difpenfatie voor zijn huwelijk bequam. 4. Dat de ver-

zoeken in zijn naam gedaan waren ver wiftclt, datby gevolg den grontflagh

dezer difpenfatietcrnederviel.
f. Dat Hendrik ver van gewenfcht te heb-

ben de Weduwe van Arms te trouwen , tegen dit huwelijk , zo haaft hy meer-
derjarig was had geprotefteert. 6. Dat in de tijt van dit huwelijk, geenver-
moedlijkheit tot een verwijdering tuffen Engelant en Spanjen was. Al de
zaken welk men den Paus had voorgeftelt,wierden toen voor de Afgezanten,

door de Authentijke ftukken , of by verklaring van doorluchtige getuigen,

betoont.

38. Het gefprek 't welk Zanderus in de mond van Campeggeleit, komt
met dezen Kardinaal niet overeen , die zich niet gewacht had , een diergelyke

vryigheid atn te matigen •> die in Engelant in alderlei overmate leefden ; en

Hhhh 2 ïich
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zich daar niet meer dan zijn baftard vanontfloegen. Dat indien hy de zaak fle-

pende hield, het was door kracht van koelten en vcynzingen, den Koning
dagelijks bedriegende , en verzekerende dat het befiing van 't proces hem zeer
gunftich zou zijn. Ditgcfcniedeom tijt te winnen, en de uitfpraak der zaake,
tot dat den Paus zijn verbont met den Keyzer zou gefloten hebben, uytteft.1-

len. Campegge fpeelden dan den Koning een Italiaanfe ftreek , met de zit-

tingen tot den vierden O&ober uit te ftellen.

Edit. lat, p, $9. Zanderus zegt , dat eenige onwetende DoSloren , door de gefchtnlten van dc~
48, trad, f. ^n ybrftgeyvonnen t i/ieb voor hem verklaarden. Maar hoewel onzen Auteur dit
7 '

zegt/t is zeker,dat Hendrik zijn Minifters uitdrukkelijk heeft verboden, genig

gefchenk te doen , als na men oprcchtelijk zijn meining over de voorgemelde
floffen hadgezegt, eneenige zijner Afgezondene hebbenhem gefchreven

,

dat zy'tleven wilden verliezen indien zygefeilt hadden, hierinheiliglijk zijn

bevelen te volgen.

40. Zanderus zegt vorder, met byna zo weinig reden, dat de^e befluiten in

voordeel des K^oningsgegeven ,
op de naam der Academiën %ijn uitgegeven, om dewt-

relt door een eenvaljche vertoning hunney mcin'mge te verblinden. Maar kan men
zeggen dat de befluiten met het zegel der Academiën beveftigt ; die niet dan
na een rype deliberatie veroordeelt waren , na een eed gedaan te hebben dat

men zijnmeininge volgenshen gewifle zou zeggen,; diceyndelijk in zeker
opzi'ghtenmetdèalgemeinetoeftcmminge van alle Academiengegeven wa-
ren, kan men zeggen, dat deze befluiten een valfchc vertoning van 't gevoe-
len der Academiën geweeft zijn? dit wasdc wijze op welke men zich inlta-

lien , in Padua , Bolonie , Ferrare , en te Milanen , onder 't oog van den Pausa

en Keyzer en h un ftaten gedroeg.

Mdit.la'.p» 4 1 * Een gevolg van dezen iaftcr, is, daimendeuniverfiteit vanKjulen, en

^o.tradttfft Andere univerfiteyten van Duitfland heeft trachten om te z,stten$ dat men hungrote

P< 68. gommen aanbood , en den KJ»üng dit dier quant teflaan. Maar de reekeningen van
Croukedocnziendatdeonkoftenvankleyn belang in ïtalien zijn geweeft, en
wie zou zich verder konnen inbeelden dat Surbonne , de Academie van Pa-

dua, endievan Bolonie zich iu faveur des Konings verklaart hebbende, hy
zich in grote vreze, over de toeftcmmingen van eenige Duitfche Dodo-
ren , heeft hoeven te ftellen? dclichtgelovigc, konnen indien zy willen Zan-
derus en de t we bygebragte Autcuren, die wy niet kennen, geloven.

fag yx.-w» 42- Dat , 't welk hy van de Academie van Oxford hier by voegt is van de
itiat. EJi- zelve waarden; dat Hendi il^geen anitvoort , de welke hem voldeê van hun kennende
?"""'' 7I

' bekomen, acht mannen de deur der Grieken openbraken
?
en 't x^tgelaan eenige toeflem-

gft
'

" mingen hingen, die %y voor de meininge van degehele xAeademie houden doen fiajje-
ren. Mylord Herbert heeft zelfs

:

t Origenecl van een Acte dezer Univer-
siteit gezien , waar in hy $} Doctoren , of die tot die waardigheid ftonden be-
vordert te worden , noemt, omditgefchil te examineren , hen de macht ge-
vende om de antwoort die zy zouden geven met het openbaar zegel te bckrag-
tigen. DitzijndezelveGodtsgeloerdcngewecftdie'thuwclyk van Catrina
veroordeelden. ,

Bilt. Ut. p, 4 ?• Zanderus geeft hier nae een treffelijke befchrijvingh van de pooging de
ui. tradnót, welke Hendrik deê om Rokus te winnen, en 't leven van dezen Jongman,
t'7 l <»73- dat gedrongen deor fyn ouders aen den Kjningtc voldoen , hy hem ging vinden,

met
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met vnrntmen hem te vernoegen : maar cCat %ijn fpraal^ bent fcbielijl^ befyveeJ^ > en

vervolgens andere dingenvoortbracbt, dathy voorgenomen had, dat hy jyn gevoelen

meteengrootevrymoedigheyt tegen den Vbrft ffei , dat Hendril^door de^e jitutheid

veyb*a\t , z,yn band verfcbeidemaal san jynfenjaardjloeg, in voornemen van Pc
lus te dooden ; maar dat hy daor de oprecht igheid , en eerbiedigheid van de%en jong-

man vertvonncflbem ^npenfioen hem liet behouden.entoeftond hemtpederna Padua te

mogen begeven»

Dit is noch een der fchoonftc gevallen van den hc!d onzer Hiftorie: maar
't ongeluk wil dathy door geen Autoritcyt ondcrfteuntis,w*ntdie Schrijvers

van die tijtmaaken hier alleen geen gewaghaf: maar Polus, hoewel ten ui-

terften moed willig,beroemt zich in zijn boek niet, dat hem dit bejegent is,hy

verhaalt zyn reis in Engelant wel , maar maakt geen gewach van de reeden
,

die Zanderus hem doet voeren. Eindelijk/ndien Polus een Koning van zo-
danigeentempeiant als Hendrik was, tot daar toe had beledight, hy zou'c

verlof niet bekomen hebben ,
zich uit Engelant te begeven noch onder de

vyanden van dezen Vorft te gaarWeven, dichemook fijn penfioen niet zou
hebben laaten behouden.

Den Auteur zegt vervolgens, datFifcher, Biffchop van Brochefier, enHoli-

man, Bijjcbcp van Brifiol, tot verdediging van Katrina aan huwelijk fchreven , Edit.Lat.

maar in die tijt, was 'er geen BitTchop of Bisdom van Briftol j daar iflèr geen p ' * 3 -
tr*d>

dan dartienjaaren daarna geweeft. ? ' 74'

4f Zanderus geeft op die zelve plaats een lijft der Aureuren, dicin faveur

van Katrina fchreven , maar ze zijn niet vergelijkelijk in getal noch waardig-
Jjf'./oJ*.

heidmetdie, dewelke voor Hendrik fchreven: men vertoonden aan 't par- £i»tden 't

lementeen meenighte van boeken door buitenlandfche Theologanten , en 74 <*<•w-
techtsgeleerde tegen Katrina gefchreven: zonder dcdeciiicn of uitfpraaken fttttrt -

van* twaalf der vermaarde Academiën van de Chriftcn wereldt te reken:
waarlijk de Keizer gaf zulke beloninge, en beneficie aan de gene welke
Katrinaas verdediging onderftonden , dat men oorzaak van verwon-
dering heeft , dat het getal van de befchermers dezer Vorftinne klein is ge-
weeft.

4*> AlsZanderusdc doodt van Warham AartsbifTchop van Kantelberg P*r. yö,

verhaalt, voert hy den Gravevan Wiltfchireop 't tonneel, tot den Koning'***'!!'
L"*

zeggende , dat hy een gencge geeflelijtyeid Voor de eehtfeheiding bad , en die niet na jt 77 v4n
Uatig jouden \iyi hen te voldoen , men moet hier jegens in acht ncemen, dat deFratm,

Krammer buiten twijffel van den Koning beken' was, aangezien 't dezen
Vorft felfswas, die hem aan My lord Wilchire recommandeerden. 2. Dat
Krammer ten tijde van 't overleidcn van Warhim noch in Duitsland was , en
ver van zich te bekommeren om weder na Engeland te keeren, eenigc maan-
den zijn reis uitftelden. $« Hoewel hy voor de eehtfeheiding was , had hy
indefclvegeenflaafzegedienftigheid

, want als de Koning hem over andere
zaken, het gewiiïè betreffende, parften, vertoonden hy alle moed en ftant-

haftighcid , die men in eén groot Prelaat zou konnen wenfehen.

47 Om noch verder te gaan doet 'er Zanderus noch by , dat hy den eed van ^
gitronwheid

,
voor de intveyjingaan den Paus te doen hebbende , hy voor een Notaris -,»„ 'Je Lit a

verklaarde
, dat hy 7 jelve tegen %ijn eigen iv;7 deê ; en tyn voornemenniet -was , ten ****** tn dt

*td tot nadeel der fchuldige gebtorzaamheid aan tyn Sonverein te dotn. Maar "^ftmtr-
"

Hhbhj Kram-*"
*
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Krammer protefteerden niet , dat het door gewelt was, dat hy dezen eed

deê. Verder was dit nictfimpel voor een Notaris, dat deze proteftatie gc-

fchieden : hy herhaalden de zelve tweemaal by't groot Altaar ; verklarende,

dat hy niet verftonddatzyn eed hem aan eenige zaak, tegen de Wet Godts,
de Autoriteit des Konings, oftegendewetvan Engeland verplichte dat hy

zo weinig begeerden, zich vandevryheid, te ontzetten, van voor te ftel-

len, te handelen, te beraden, en de zaken de reformatie der religie, het

wel weten van het Gouvernement der Kerke van Engelandt , en 't voordeel

voor den ftaat voor goet te keuren.

tin J 48» Het ver volgh van dezen laÜcr van Zanderus is, dat Krommer een blits-

Lst.edit. de gedienjligheid\oor Hendrik^ zelfs in ^ijnvermaakUjk^den beeftgehad , en dat
tnp. 79, men £t~en Vorllhad hooremjtrven dat den iAartsbificbop van Kanielber? den eenig-
den r*cr~ n

^ '.. .. ,
*&

} j j n r \a ir °
fitting t V en man WAS

•>
dienooit T^ijn begeerten: had wederjireejt. Maar Krammer was niet

alleen uyt algemein trouw j hy was felfs zeer wijs en zcdigh. En indien-

hy voor Hendrik beleeft geweert is, het is niet verder gegaan , dan zijn ge-
wiffe hem toeliet , verder, als de zelve hem aanmaanden , zich tegen de wil

des Konings te kanten , hy 't zelve met kloekmoedigheid en dapperheid heeft

gedaan , ik neem de zaak der zes artykelen tot getuigen.
P.rS.™» ^ Hiernaa, begaat Zanderus een misflach van een andere natuur, en

r*erf*tt.

nZt
ze£ r Hendril^naCdes vertredende , ommetFrancois den l. te aboucheeren, Hy

en de 80 der Anna vanBaulen heimei ijcl^met ^ichnam. In plaats van dit , Hendrik Anna tot
ererfet, Markgravinne verheft hebbende, deed haar inde by-eenkomften, met alle

bedenkelijke heerlijkheid verlcnijnen.

?• 59« fo. Wy hebben vervolgens in dezen Auteur een grove misflach der tijt-

**" d
f £*le reekeninge, hyzegt , dat Heniri^o haejl niet uit Vr*nltryl{_ was wederge\eert

,

en 'de 81. °f vervolgden de Geejlelijcj^e ; en deê \erl<laren dat al hunnegoederen "verbeurt waren
,

deroverfet- omdat^y dewet priminire gefchonden hadde. Hy bedriegt zich niet dan tweeja-
unge. ren ^ want je vervolginge tegen de gceftelijkheid twejaren voor de reize van

Kales begonnen zijnde , 't reets achticn maanden ware , dat de Geeftelijkheid

deze onderwerping aan Hendrik had gedaan , en een vernietiging bekomen.

j*r,$g, Deze vernietiging was van de maand Maartdes jaars ie$i gelijk men door
der LetijnKt 't boek der fratuy ten ziet ; en den Koning ging in de maand van September

cm'Ma -
^cs

-i
aars l f3 2-na Vrankrykover.

trei'x helft'er Zanderus drukt deze rechtsvorderingen noch meer uit, en noemt dezcU
deze *yt- ve (en gtddo^e -wreedheid , een lafter daar men nooit van had hooren [preeken*
dru^zeisaf- Hierin is, hyopde wetten, diemecnighmaal vernieuwt waren, gegroat
gedaan.

geweeft , die onder Eduarddeu eerfien gemaakt waren om de oude gebruiken

derPaufentearrefteren, die ook onder verfcheide Koningen , en generaale
E

60'n^d
Staatcn waaren de tweeden Hendrik den vierden, en Hendrik den vijfden.

p. 81', maar Het proces't welk men dan tegen de Geeftelijkheid gebruikten , was noch
M. -»an ongchoort noch wreedt.
Maucroix ei. Onzen Auteur voegt hier by , dat de Geeftelijkkeid ïieb in dit voorvalaan
neemt het een ,

J
. • , . j \. lj v 1 1 J

overcenko- den Kpmng onderwierp, door de twee hoofden Kjammer en Lee verraaden %ynde,

mingofac- en apparentelijk heeft hy niet in acht genomen dat Krammer niet tot het

'°welk.den
Aartsbisdom van Kantelberg is verheven geweeft dan twe jaren na deze on-

Autcnreen derwerpingdcr Geeftelijke, dezelve is van de maand Maart des jaars 1631
verraad cd Krammeris niet dan in de maand van Maart des jaars 1Ó53. ingeweit,
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^

't was dan Watham die toen de Stoel van Kantelbergh bekleeden, en wat
aangaat Lee fy kanten zich ecnigen tijr tegen deze onderwerping aan»

f3» Ziet hier een andere konft van Zanderus. De geefhlijkhtid zegt hy bad

de Kpning hen hun misdaaden te vergeven
, door de Zgttvtraine macht

., welke dezen

ybrjlin %yn ryk had ,
%o 'wel over de Gee[lelijkheidt als over 't mndtr gedeelte %yner

vol\eren j en den Kroning ziek van dez,e gelegentheidt dienden
, fich.de naam van

Souverein hooft aenden Kjrl^van Engeland aan te matigen. Maar het iszeekerdat

een requeft maar over 't gelchil is , de Geeflelijkheid in der daad den Koning
van Sonvereyn hooft der Kjrken, endtrGeefielijkheytvan Engelandt gaf , foo veel

de Wet Godts kpntoelaaten, Fifcher zelfs tekende dit requeft met de relt der Gec-
rtclijke , en dit gefchieden ten tijde als Morus het Zegel had.

74. Ora Roeland Lee te ontfchuldigen , die ten tijde van Hendriks Hu- Edit.tst»

welykmet Anna van Boulan, ineen blinde onderwerping aan de begeertens i'
6
§J

traJ'

van dezen Vorft was , en die vervolgens van party verouderden , verhaalt

Zanderus echter een fabelachtig voorval , dat Hendril^om hem te verplichten de

ceremonie vanfijn Huwelijkte doen , hem wijsmaakten dat hy de difpenfatie van den

Paus verkregen had ; en dat de Zjdve in xjjn Cabinet was* Lee ditgelovende
,

voegc'er den Auteur by trouwden den Koning, ma3r al de werelt toen weten-
de , dat den Keyfer, metden Paus in een nauwe verecniging was, heeft Lee
zeer wel geweten , dat 't byna onmogelijk was, dat een difpenfatie aan den
Koning zou gegeven zijn. Verder had hy zo groten believe voor Hendrik
dat het niet noodich was lift te gebruyeken , om hem te brengen tot den Vorft

te vernoegen.

5J*. Dezen Auteur na ontrent twee en eenhalf blad tekoftgelegt te heb- <^ p 6z
ben, indelaftcringentegen Anna van Boulan, en by gevolg tegen de refor- ut^, 67,

mateurendiczy onderfteunden,dan tegen de Koninginne Elifabet,te vernieu- h,efi &*>

WCn, zegt dat Katarinamet drievrousperfoonen, enmctweynigenvantgevolch^"™™*
na Cimbalton week* Maar dit is een van de oppronkkingen der Hiftorie , want f<ha*mte

Catharina was noch tot zo groten uiterften niet gekomen. Zy die als Doua- ovtr Jf&
riere van Galles gehandelt was, en de heerlijkheid had. g!h*d"dM

56. Zanderus zegt dat door den raad van Hendrik befloten was , dat in het hy 'er 'dcZe

Parlement welken doen hield , aldegeejlelijke Zjtuden gedwongen ytorden , aan den viJfp<*£'

Koning den z,elven eed af te leggen , die z,y gewoon waren aan den Pais te doen; en J^
â t*

dat dit Krammer in (laat fielden fententie voor &y» Meeflerte vellen , op dezen £ .

grontflach maakt Zanderus een treffelijke befchrijving van 't geen volgens ?)7
,'^.'

zijn meiningeden Biflchop van Rochefter beliegende dat men voornam Fi- duft.p.qz,

feher in dit voorval te doen dienen , met hem te brengen tot den eed , dat hy de gee-

(lel'jke ordonnantievan Hendril^Zjou gehoorzamen, %o ver de wet Gods hem z>ou toe-

laten ,
dat dt*>en Bijfchop't wlvedeed, dat hy eenige uyner Medebroederen drong de

Z,elvete volgen, dat den Aartsbijfchop van Kantelberg!} , daar na geen fwarigheidt

maakten, den nieuwen eed te gaan afleggen, en de Sententie tegen Katarina uit te

/preken.

In dit alles is niet een waar woord , want daar was toen niets , 't welk den
kerkdijken voorrang van Hendrik verplichten te fweren; dit 't welk men hier

aan Fifcher in'tbezonder toefchrijft, isdoordegeheele vergadering der gee-

ftelijkheid twee jaren voor de verheffing van Krammer tot het Aartsbisdom
van Kantelberg gedaan : en men deed mden tijdt waar van Zanderus fpreekt

"*, dezen
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dezen eed niet» En indien Gardinar, Stockcflcx en andere BifTchoppen'dc
zelve ge williglijk deeden , daar was geen wet , die de nootzakeiijkheit ver-
citldn, dan in 't achten twintigfte jaar der regeringe van Hendrik.

J7 Zanderuszegt dat Anna van SouUn RJchard Rjymkpft om den Biffcho*

f"l\7al' *<tn Rjeheficr te vtrgeven : maar Rihey bekent niets diergelijkc, als men hem
<tn£t, p*t, levendig deê koken , en wie kan geloven dat hy de Koninginnc zou gefpaart
93 *Re- hebben, in een tijt dat zy hem verliet, en hy zich aan de fcarikkclijkfte ftraffè
pijleren nte> , f. >

j j 1 j
,

j

Jen htm onderwierp ?

Route, f8. Zanderus bedriegt zich verder groflijk of met opzet als hy zegt ddt
IQammer gelovende , ddt de ^Autoriteit van 't Parlementhem van degehoorzaambeit,

dewelke hy aan den Paus bad gezworen ontfloeg ; en zyn nieuwen eed hem aan den

Koning verbond ,
hy z.yn oordeel over de echtscheiding van Hendrik^ en Kjitrina uit-

fpral^, ikzegh dat hy zich bedriegt j want het parlement had de autoriteit

van den Paus noch niet vernietigt , zy vernictigdin dezelve niet als acht

maanden daar na,- en dit is niet geween" als ten cynde van drie jaaren; dat

hy de nootzakclijkheïd van dezen eed heeftopgerecht. Krammer oordeel-

den dan de zaak als Primaar, ofden eerften in den geeftelijken rang van/t
Koningrijk , en als Legaat van denRoomfchen Sioel.

59. Hy zegt dat Krammer met eenige Bijfcboppen vergefelfchapt , de Kjtnin-

ginne verdagvaarden , en V vonnis tegenhaar uitfprak^onder haarteboren , is'tde

manier een perzoon te horen , die niet wil compareren of verfchijnen , verder
Krammer examineerden de verklaringen of getuygeniflen,meteen woord al

de ftukken van 't proces, waarinhy van Gardinar, Stokkeflex, Clerck, ca
van Langland, BuTchop van Winchcfter, van Londen, van Bains , en van
Lincolne isgeaffifteert.

<p 7?>
-i 60 Zanderuszegt hierna, datdenPaus deflraf'van Hendrik, tot z>yn tveder-

den>cdit,~ kpmjlvan Marfeljeuitftelden, dat de Minifiers van Engeland hem z>:er buitenfbo-
in't Lat, en rjgf, bejegenden , dat Francifcus z,elf z,ich fchamende over hun handelingen met den

wrzttters, Pau*be(loot, het gefchildoor de geeftelijke wet te effenen, hem verzekerden dat in

plaats van z, ;.jn oproerige Zponen te verdedigen , hy attijt tegen hem Uou z*:jn , maar
deze leugen is te bot. Den Pausen Francifcus den eerften beflooten totMar-
felle deze zaak zagtelijk te eindigen. Klemens verklaarden aan de Koning
van Vrankrijk ; dat hy de zaak van Hendrik goet en rechtvaardig achten: hy
beloofden zelfingeval dezen Vorft hem een A&e van onderwerping zont, hjr

vonnis tot zij n voordeel zou geven , hier over is 't geweeft , dat den BifTchop

van Pvys den weg na Engelant nam om Hendr ik te brengen tot het geen den
Paus verhoopte. Dezcnegotiatiegelukt hem wel, die nochtansgecn vrucht

deê, 'tisookwaar, datBonner, die altijt zeer gedienftigh en aandringende

was als hy iets zag te verwinnen , na Marfelicn gezonden , hem aan Klemens
het Appel van Hendrik bekent te maken ; en vermoedelijk van de befluiten

van den Pausen den Koning van Vrankrijkonbewuft, dat men zich uytgc-

wacht had de zaak aan een bot menfeh toe te vertrouwen ,hytordcn Paus in

zulke nypende termen fprak , dat dezen Hoogenprieftcrhcm dreigden in een
zicdenden Ketel te doen werpen, en hy de vlucht nam.

ej«. Lat, 6 1 Zanderus heelt niet minder ongelijk te zeggen , dat den Paus ep de we-
p,6j.tra~

derktmft inltalien, tegen Hindri/^'t vonnis Hitfpraf^aan de zaa^vel ondervorjl te
««•'?. 9^> hebben, en inderdaathy examineerde de zelve met zodanigen verhaafting,

dat
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dat hy geen zes dagen wilde wachten, naden termijn , voor de wederkomft
van den Courier beftemt , die men na Engelant had gezonden. Zo dat het

geen volgens de praktijk ofgewoontevan't Roomfche Hofniet dan in drie
confiftorien ofkerkenraade hadkonnengefchieden,in eene wiert getermi-
neerr.

6z. Zanderus 2egt hierna,</<tt Hendn\door dit vtnnis verterent Kjitrina ie hoe-

danigheid van Koningin van Engeland benamen Maria hnar bj der Dochter Baftard
verklaarden^ Maar deze twe zaken zijn gedaan geweeit vijfmaanden voor de
fententie.en weynig na Krammer over de echt-icheydinge had uitgefprooken»
*t Zou ook van de natuurlijke gevolgen dezer echt fcheidinge zijn, want het

huwelijk nul en van gcender waarde zijndc> kan Katrinagcen Konirgin meer
wezen , over Maria haar vorigen rang behouden.

éf-Den Vader Foren; , Obzervatum, is ook een der Helden welke Zan- 1*&- 7§ **•

derus vertoont , als eengtleert en eerwaardig man , die Hendrik-vervolgden , om dat ^tijnze. m
hy de belangen van Romen tegen Latimer had verdedigt, die de Pat4t.cn verfmadelijkX'

}

£*J*e
*n

handelden, Wat aangaat dezen Foreft, ik heb 'torigineel van een briefgezien tverzetting,

door Lift religieus van dat zelve Convent gefchreven, die hem befchrijtt

,

alseen zeer onwetent man,en een fchandaal van haar Kloofter j en voegter by,

hoewel hy tegen de echtfeheiding van Hendrik geweeft was, hy zich echter in

de goede wil van dezen nieuwe Prins had ingcwikkelt: dat zijn gezag veel gce-

f^elijke van hun huis hoe wel zy voor den Koning waren had doen beven , dat

ook die van zijn aenhang die der broederen wreet gehandelt had dieze verdagt

hielt, te ontdekken 't geen zy onder malkander verrigten ; dat een Ramkroft,
hier jegens verdacht zeer rouw gehandelt dat dit alles voornamcntlijk door
de aanmaningen van Foreft is gf-.lchkt, en waarlijk, hoewel Forefl den voor-

rang van Hendrik had gezworen , maakten hy nochtans andere wijs , dezelve
niet te zweren : en als men hem hierjegens ver wytingendeêj zegthy dat den

uifwendigenmenfch wareli)\d tz:n eed had gedaan , maar dat dens inwendigen daar

geen dtel aan gehad had. Hier overals medeoverde ontkenning des Evangc-
Jiums is't dat men hetr. als e :n obftinaat ketter verbranden»

64» Zanderus tracht de misdaad van Abelen Pawel, en van FetherftonteP-79-v*»<k

verminderen , met te zeggen , dat men hen vervolgden over eenige onderhandeling^^'j
cr

met die van Kjnt gehouden u hebben, maar de bcfchuldiging ley t de twe laatllen wr%<m'»x;i
niets diergdijektn op , men bcicnuldigdcn daar met als den eerften mee. ,

67. Hyzegt van Elizaber, fpielvende, dat x,y de wettige dochter van Hendri\
nietkpnujn, aangezien ^e vijj maanden na de voltrekking des huwelijks van dezen

P>i».sgeboren miert. Dit is een taftelijke en moetvvillige leugen, aangezien
Zanderus ,elderszich felf toeftaat dat Hendrik deze dochter in de maand van
November trouwden , want tuffenen den veertienden * van November, en * Zietpag*

agften September, zijn by na tien maanden verder. Hendrik troudc noitdc- 6QJtr$ytr-

zePrinceflein 't openbaar; en dat 't welk den Auteur de plechtclijkheid des^"'/^J;
bruilofts noemt, be front niet dan in de nicoweKoninginne af te kondigen. ««/,

Her voornemen van Zanderus is in deze leugen zo kennelijk, dat het onno-
dig is dezelve te doen aanmerken,

9Ó. Dat de Prineeffe Maria dit tegenwoordig was als Elizdeth ter werelt quam Editt Lgtt
ha^r nneitvocrhaar X^ufterttilde erkennen. Maarhy xhceft een of twe pages te p.yge-ttrx,^

vuren gezegt, dat den Koning , Maria by haar moeder verzonden had. Hoe ?• I03»

I i i i zou



6i8 Wederlegging vanZandems. •

7,ou 2y zich dan by de geboortevan Elizabeth hebben konnen laten vinden »

meteen woord men weet niet wat men hier van denken zal. Maarcyndelyk
zy erkent Elizabet openbaarlijk voor haar Zufter, hoewcl't waar is, datzy
de zelve niet als een Zufter handelden.

fsg 80. va» 67. Inde lijfte der Martelaren dewelke ons Zanderus geeft, vint men Eli-

deLdt.Edit. z,abet Barton,berucbt door baar heiltgheiden^es andere die haar geloofden met den hei-

Ivcrza?.'*'
^'&en Gee-ftbegatftte z,yn* Maar deze zes waren niet onbewuft , dat zy geen in-

fpiratie of ingeving had al deze optoginge , en aétien , waren eenuytwerkzel
van haai heimelijke handelingen ; zy hadden haar in deze liftigheden onder-
wefen gelijk men bevond en zy felf bekenden.

* M. Ma»- 68. Hy zegt in 't vervolg datdez^t Seven Martelaren * de dood met een 'wonderlij-

'ha'JrjeÊn ke P^tvajlighid leden* Maar hy zegt niet , dat de Religieuze voor haar dood
tyuiniit al *c bedrog beleed; dat zy haar ongeluk op de metgezellen van, haar lijden

maarZan- wierp , dat zy verklaarden dat zy 't waren , die haar onderwezen hadden de

iaar'i"{h
wcre^ te bedriegen ,zy fturven dan als verraders , en bedriegers. Verder ont-

p.%o.tpdt ken ^ geenzintsdat zy voor 't geloofvan Zanderus geleden hebben j en hun
fant. werken getuigen 't zelve genoeg.

69. Om deze Dochter noch meer te verheerlijken brengt Zanderus by,dat
Mortis en den Bijfcbop van R^ocbejierbaar ondervraagden en dat r,y in baargeen eenig

\ente^envanhe^ittingbevonden. Maar waar toedient dit; men dryft nietdat

zy bezeten was; men zegt alleen datze van een quaadaardige en bedriegelij.'ce

geeft is gedreven geweeft. Morus ontflaat zich ook ten dezen opzicht van
deze zaak j en haar van een zeer zwakke geeft oordelende te zijn, noemt haar,

de eenvoudige Nonne. Wat aangaat Fifcher hoewel hy haar in 't begin had
onderfteunt hy verwierp haar, zo haaft hy zach dat haar bedroch ontdekt
was.

p.tt. v*» de 70, Onzen Auteur zeyt daarna dat op den ~elven dag van de doot van Elizabet
Ltt.Edtt, t» Barton , en van die harer metgezellen , veel Heeren den eed aen handen van den cJarts-

nèrscgttS' b'Jfcbop Krammer , van den Kgntzdier , en van Kjomwel afleiden , dat het humelyjt^

van Hendril^mct Anna wettig"®as , en dat de dochter daar uit voortgekomen, voettigh

erfgenaam van de Kjroon was* Maardetwe Kamers van 't Parlement hadden

reets den eed opden zelvendagvanhen fcheiding gedaan ; dat isop den dar-

tigften Maart
; gelijk men door de ordonnantie der twedc Zittinge die volgt

ziet. Want de Religieuze en haar metgezellen zijn niet geexecuteert als den
21 April.

9t z<ht> 71- De eenigfte misdaad welke hy de Kordeliers van de Obzervatie telaft

lek , voornamentlijk tot Eefton , tot Payton , twe religieuzen tot Londen , »>,

dat lt% in hun Sermoenen of Predikjngen en openbaart d'tffurjten , degeldigheyd van

Hendriks eer^ehuwelijkbadden flaandc gehouden* Maar eerftelijk Eefton en Pay-
ton waren vanGreenwich en niet van Londen. Ten tweeden zy hadden
Hendrik by Achab vergeleken , en hadden zelf van hem op de Predikftoel gc-

zegt dat de honden \ynbloet gouden lekken» En meer diergelijke nypende ter-

men gebruikt. Maar aangezien den onrechtvaardigften handel die men aan

een Souvereyn kan doen , eender Hellingen van Zanderus geloofis, moet
men zich niet verwonderen dat de Kordeliers de beleiders van dit geloofzou-

den 2ijn , nademaal dat Elizabet Barton , en haar Mcdeftanders de Martelaren

daarvan zijn,

7**. AI»
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72. Als Zaaderus zegt dat den Koning aan Tonjlal Biffchoft vAn Durham deed p. t%. va» 't

verbieden, ^ichinde vergadering van''t Parlement te laten vinden, 't welk der »r'i'*"l<"'t

Kerkdijken voorrang van dezen Prins zou opregten , ftelt hy zich in meer ze- \ r̂ t̂t,

kerheid . als in andere plaatzcn van zijn boek. Want het Journaal der zittin-

gen verloren zijnde konnenwy hem zofienelijknicttefchande maken* Maar
wat vermoedelijkheit ifzer, dat dezen Biflchop , de veranderingen der laatfte

zittinggeapprobeert, zijnmedeftcmming tot de vernieteginge van'tgezagh
des Paus gegeven hebbende ,om den Vorft het recht van BilTchoppen te noe-

men, CommilTarifTen te autorizeren of macht te geven , de Kerkelijke tucht

te verbeteren, en vervolgens tot verdediging van al deze zaken gefchreven
hebbende; die zelven Biflchop die bekomm e rniflen gehad heeft, die den Ko-
ning verplicht hebben hem uit het Parlementte fluiten? zou dit niet veel eer

wezen , dat gelijk Tonftal onder Eduard den Sesden de gevangenis leed , Zan-
derus de peiniging aan zijn geeft geeft , om re doen geloven dat de believing

van dezen Prelaat afgedwongen was.

7$. In 't verhaal der wraaken, welke God van de Raadslieden van Hen-
drik nam , zegt onzen Auteur , datdexs Vorft den Hertog van Norfoll^ in een eettr

wigegevankenisdoemden. Maar kan men wel botter onwetenfheid ten opzicht

van een openbaar geval ineen Hiftoriefchry ver vinden ? het Parlement doem-
den Norfolk als fchuldigaan 't crimenlaefae majeftatis of gequeifte Majefteit j

en zonder 't ovcrleiden van Hendrik , 't welk was 's anderen daags na de con-

demnatie , ware Norfolk geexecuteert geweeft. Indien Zanderus 't voorne-

men had 7Hch over de voorzienigheid Godste verwonderen, kon hy dit heyl

van den Hertog als een teken der befcherminge Gods aanmerken.

74» Hy bedriegt verder , als hy zegt dat men inde fitting vanh Parlement na ® ê *^vf*

zijn meining op den derden November gehouden, Maria van de eer harer gehoor

t

terb^deni haar Baftardof onwettig verklaarden -

}
EUuahetbin haarplaats (lelde

;

tn de Autoriteit van den Paus v4mietigden.V)\X alles was inde voorgaande zitting

gedaan. Maar Zanderus heeft niet waard geacht de openbare actiën in te

zien.

7$. Alshy verderzegt dat den Kroning van Vrankjyhjlt t^ifgeUanten'welkep.^.'ttntU

Hendrik hem zont om 2ieb in TJun reeft te rechtvaardigen , niet wilde horen* Is hy h?*#»**

zo geloofwaardigh als mziju dingen. Wantieder weet dat Francilcusden JI0 ^r

eerden noch achtjaren met Hendrik in een naauwe correfpondentie leefde l overzett.

dathy verfcheidemaal met hem handelde , en met de Vorften van Dukfch-
land, om in zijn rijk de zelve dingen op te rechten, dat hy een grote neiging had
Hendrik in dit alles na te volgen.

76. Hy voegt 'er in die zelve geeft by, dat de Lutberianen een affehri^van Mdezftr.
de eerloon en godloven oorzaak badden, die de vredebreuk van Hendrik met den Paus vf"&e

*.
tr-

had veroorzaak}; die hy nooit wildegoedkeuren , tot de^en einde citeert hy Cochley, een^ Man^

Auteur van die ^elvewaArde ah hy. De Lutheriaanen doemden Hendriks eer- ««»# ver.

fle huwelijk alsongeoorloft , en de difpenzatic vanden Paus als van geender-^ht

i

d"r

waarde. Maar ze hadden deze bezonderheid in hun meining» dat Hendrik. //» *r«
P
»«w

geduerende 't leven van Katrina nooit had konncn herhuwelijken. Zy wa- ««^ww,
ren ten opzicht van dit twede huwelijk zoingenomen, dat zy verzochten ont- r(n *

flagen te wezen hun meining te zeggen. En dit geeft te kennen dat zy over

dit voorwerp meteen eenvoudigheit fpraken , die men nauwelijks veel kan

Iiii Z pry-
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prijzen, aangezien verlcheidene redenen hen aan fetten tot cenigemcdebc--
williging voor Hendrik , als eer ftelijk, Anna van Boulan had hen onderfreunr.

Ten tweden zy waren van deprotexie van dezen Vorft met zich voor hem te

verklaren , verzekert. Ten derden zy liepen gevaar hem te vertorenen , met
lijn huwelijk nietgoed te keuren.

t-.&s. vsn't 77. En om meer en meer Hendriks handel uitte roepen, zegt Zanderus

^11 "and
dat die -welJ^e hem in hun fchrijten verdedigden, de eene met /(etteryen waren vervult ,

mrgtff. en de andere door vrtuten gewelf als Gardinar enTonfial gedrukt Maar hy heeft

eenkleyn oordcel, zohy hier door deze laatftcwil rechtvaardigen. Men
2ou konnen zeggen , dat ze hen valfche afbeeltcnifièn der zaken gemaakt had-

den, want het zou hen een zeer hatelijke hoedanigheit gegeven zijn, hen te

vertonen als tekenende , als zwerende , als met vernam en y ver de zaken ver-

dedigende, diezy inhungewiflenniet geloofden. Wat Gardinar belangt,

hy was een menfeh om te fchryven al 't geen zijn meefter kon behagen. Maar
Tonfialhadauderegront-regclen ; zijn vroomigheit heeft hem nooit toege-
laten een zaak van zulken natuur te doen, om wat reden 't ook was , verder

,

aangezien Zanderus van de Auteuren ipreckt welke in Hendriks voor die

gefchreven hebbc , waarom noemt hyLonglandBiffchop van Luicolne , en
Stokkefiey Biflchop van Londen niet? waarom vergeet hy Bonner die zich

gedienftelijk en buiten nootzakelijkheit in de party vermengt , met een
voorrcede voor 't boek van Gardinar temaken; cndatmetalle mogelijken

naarftigheid,maar den yver met welke hy in 't vervolg het bloet der Reforma-
teurs uitftort, heeft 't zelve buiten twyfelZanderusaangenaamgemaakt, en
verdient al 't voorgaande te vergeten.

fr4j$6-»sn't 78. Zanderus fpreekt hier na van vijf andere de^er Martelaren welkers etnig^e
orj£. tn p. misdaad volgcnszijn zeggen was, dat t,y ^yarigheit gemaakt hadden dtnvoorran^

**tr'~ut?
dt van H(*'b'*kydgt*s de ordonnantie te %\veren. Maar toen zy veroordeelt wier-
den , was'cr geen ordonnantie van dezen inhout ; en men vorderden in geen*
derlciwijzezulk een eed. . Den eeniglkngeautorizeerden eed was die der
Succeffie of erffenis , en die welke de zelve niet wilden doen , konden niet dan
tot connTcatie harer goederen en gevankenis veroordeelt werden. Maar de-
ze gewaande Martelaarcn fmaakten de ftrengigheid der wet, om dat zy uyt-
drukkelijkden voorrang van H.ndrik ontkent; En tegen dezen voorrang
en tegen 't huwelijk van Anna van Boulan gefchreven en gefprooken had-
den.

t.%-j.tê» 't 79. Hy voegt'erjegens dit voorwerp by ; dat Mylord K^remyoeldtue twalif
"*£-'* f' }\ecbtersuyt den naam des Konings met de doed dreygden , indien uy de%c fchuldigen

«rstff, niet deden flr.tjfen. Maar al , die Engeland een weinich kent , zal terftont be-
fluiten, dat dit een onwaarheid is, nooit zijn zulke dreigementen aan de
Rechters gedaan , ten andere zoudenzc in dit voorval onnuthebbcn geweeftj
aangezien de wet zelfhen taftelijk fchuldigh veroordeelden

, eindelijk de za-

ken bewezen zijnde , konnen de Rechters zigh niet ontflaan Vonnis te ge-
ven.

80. Ziet hier een nieuwe poging van Zanderus bequaamheid in de konft'

der Legenden , drie K^atui\er Munniken zegt hy na. veertien dagen in degevange-

nisgehouden te qpvnet de ketenen om denhals , om de armen , en beentn , in dier'

yvgendatz>yyifcniet.J{OttdenberG:ren
1
wierden , hoewel tot bet uitterfle gekomen

,

ttfr
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m ftrajfegevoert. Hy maakt vervolgens een treffelijke befchrijving der ma-
niere van hun dood , als ofde zelve wreedt en ongehoort was geweeft , hy

vOegt'erby dat 't Kromwei berouvid had , da: de dood van eenigc Katuiïjrs hem

belette hem zJjn -wreetheit te doen[maken , dit alles is een verdichizel van den Au-
teur , men kenden in EngeJant deze gewoonlijke wreedheid in de vierfchaar

det inquifiticniet, de ftraf welke deze Katuizerslccdcn, is de gewonelijckc

flraffe var.gequetfteMajetteit , wat behelft de klachte welke Zanderus in de

mond \ an Krom wel leyt , ze is zeer verdacht , want ik bevind dopr de fchrif-

ten van dien tijt ,datdeKanjiz^rsdaar hy van (preekt, noch een jaar na de
opfluitinge in hun cellen leefden; zodatCromwelzig zelf wel had konnen
roldo n, men kanr ook door de zaken welke Morusin zijn gevangen is heeft

gc.chrcven , oordeele.i dat Kromwel vervan vreet te zijn, zeer zacht van aart

was, en wat aangaat Hendrik hoewel op de verfmadelijke wijfe des werelds

an twe Katuizers gehandelt, vernocgt zich met hen te doen beltraffen,

men ziet dat hy bezwaarlijk dezydevan flrcngigheicï tegen dezen Order
name, al wat Zanderus dan zegt dient niet als om zijn Hiftorie tevercieren.

81. Dezen Auteur voegt hier by datmen den Bijfehop van I{ocheflerveroor-
,

deelden om dat hy weigerden den Kerl{iljken voorrangvan Hendril^te erkennen, maar o'r?j.' «J.*
men drong hem niet om dezelve te erkennen , en indien men hem veroor- 119 </«•

'

deelden 't was om dat hy de zelve openbaarliik ontkenden en bet witten, want •*"ƒ<"•

men zou hem daarjegens niet moeilijk gevallen hebben , indien hy 't in zijn

gemoed had opgelloten gehouden , 't geen hy daar van /gevoelden, verder

had de wet Verraders van den Staat verklaart , al die den Koning deze hoe-

danigheid zouden betwiftfn : want dat van Souvercin hooft der Kerke was
hier onder begrepen. Fifcher wierd dan veroordeelt niet over fwarigheid

te hebben gemaakt . dezehoedanigheyd te erkennen, maar over de zelve, o-

pcnbaarlijk te hebben betwift.

82 Hy maakt vervolgens een zeer verfraait afbeeltzel van dezen Prelaat, ^ 93, »<*«•«

en pnjfthem onder anderen , meteen waarachtige Bijfchtplijke en ^poftdifeke 0ri£- tn

liefdadigheid , maar wat liéfdcns-fpoor was 'er , in 't woeden, met 't welke J^V^**
Fifcher de Ketters vervolgden, men gafhem dan't zelve lot 't welk hy an-

deren had deelachtig gemaakt : die men deed hem de wreetheid der wet fma-
ken die hy meenig menfeh had doen beproeven.

83. Zanderus vertoont hier nae, dat hy naukeurig de Legenden gelezen,

en de zin daar wel van hen gevat had , ik ontken niet, dat Morusgeen groot

lof verdient j, eendiepe wetenfehap , enbezondere vromigheid maaken hem -

toen beminnelijker. Ik zou zelftocftaan dat indien 'er eenige fmetten in zijn

gedachtenis zijn , zy veel meer een uitwerkzel van zijn religie , alsgematicht-

hcid zijn geweeft de bloedige beginfelen hebbenhem vervoert, om de refor-

mateurs ftrengiglijk te handelen, Zyn dochter Rjptr, heeft ook zeer deugt-*
zaam geween; zodanig een Vader waardigh, men heeft de konft van Zan-
derus niet van doen om een waarachtig afbeeltfel te maken, 't is dan buiten

nootzaaklijkheid , dat hy 'er een fabclagtigvoortval by voegt: ziet de woor-
den opdeden dag :»gheel vraeg.deeIden Margarita met volle handen aelmot^en uit}

*lsty haargehed deed quam ka,ir te hinnendat haar een laaien ontbrak, om haar va- ~

der te bigraven ,
endit^e al haar geld aan lAalmoe^enh.id hefteed^ tn dat men ver'-

Wtddij\h.ür nierqat borgen , *(y by een Koopman vmLijnwaatrtng , en \i(hg«liet
"

Iiii 3 ije
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de hand in de %al^te fielden , die %y ml iviji dat ledig was , om te doen gelooven dat %y
V %clve vergeten had , om crediet onder ditvoorwendfel te \>er*oel{en , maar door een

wonderdaad vond %y noch min ofmeer dan deprijs van 't gekogte Lijn"wa<tt in haar

x^, dit voorval hangt zo zeer van de geelt des wereldts af, dat het onno-
dig is daar aanmerkingen over te maken.

/mos,™» 84, En van'tonderioekderkloollersfpreekcndezegt Zanderus, dat men

'l
°8

'g
dcr - ^eZj! £'or£ aan ^ec toibetrouwde

,
die niet alleen dct,e ordre bekomen had ; en dat de*

evirftrtt venman de KJfhheid der Nonnen lang neergeleit had, maar hy zeght niet van
Leighton, noch van London de voornaamlte Commiflariffendie Hendrik tot

dir onderzoek noemden -, want het was Leighton die haar Lee deel ingaf,

maar aangezien Leighton en London mcdeftanders van den Paus waren , en
Lee het mer Krammer hieltdochthetZanderusgevoeglijkte wezen, Lee al

deze zake op den hals te fchuivcn» Hy haddeordreontfangen; en weinig
tijd daar na maakte den Koning hem Dceken van York, eindelijk ik heb
eenige klagten tegen den Doctor London gezien , waar in men hem befchül-

digtdat hydereligieufchad willen mifidden, maar ik heb niet diergelijke,

H .
van Lee gevonden x wat 'er afzei, aangezien London de Ketters vervolgden

,

wil Zanderus hem deze gunft betonen ; hy leit deze laft 't eenemaal op Lee
die niet bezorgt heeft door zo oprechten Auteur als deze begunftight te wor-
den.

'tOrig. 1T & f- Wat aangaat de handeling van Vader Forefl met de Koninginne Katrr
p. 138. rferna, ende brieven dieze over en weder gefchreven hebbe , aangefien Zan*
«verzttt, derus ons niet bericht, door wat 't geval hy hier kennis afgehad heeft, kon—

nen wy 't zelve als een puur verdichuél aanmerken.

86. Hy zegt van de bevallingen van Anna van Boulan, dat dez,e Vorftinnc

een wanfchapen klomp vlees ter wereldt bracht, maar Yoor eerft zy bracht een
onvoldrage kind ter wereld , ten tweeden , hier is niet berifpens waardig in

,

aangezien de geeft van Zanderus, onsindit voorval niet hatelijks doet ont-
dekken.

^tOri tn" ^7* Dem^nierop welke hydeongunft van Anna van Boulan verhaalt is

f.isi.dcr met zo veel haat en drift vermengt , dat men zeer wel ziet, waar hy heen
ovtrfett, wil , zegt datdez,e Vorjl'm aan Overfpel en bloedfchand is fchuldigbevonden , maar

hy brenght geen getuigenis tegen haar voort, abdat men haar tegen fekerc

Damen , Wtngfields genaamt had hooren zeggen , maar zich is onbewuft tot

hoe ver men deze Dame kan gelooven , en die perzoon die haar deze dingen
heeft hooren zeggen , waarlijk, Smeton beleid dat hy de Koninginne befla-

pen had ; maar het grootlk getal mcnlchcn
,
geloofden dat deze beleidcnis

afgeparft was, of de beloften hem deze toeftemmingen hadden doen geven,
't welk hem nochtans 't leven kofte : wat aangaat de Koninginne , en de per-

zonen die om harent wil leden , zy protefleerden ten einde toe op hun onno-
zelheid

,
geender vier mannen met haar veroordeelt , wilde zich door fchan-

dige weegen vcrloflen ; en verre van haar te befchuldigen , betuigdenze

fteets datze haar onnofel geloofden te zijn , al de bewijzen die men dan tegen

haar voortbracht , waren niet, dan het onzeker woord van een geftorven

vrouw, debcleidenis van een elendigen Muzikant, een eenige onhebbelij-

ke redenen , welk zy met de Metgezellen van hun ongunft gehad had.

S8. Indien wy onzen Auteur geloven, waren de mecjle buitenlanders over

hun
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hunongHnjlverhlcid, en om re dc wij zen 't geen hy zegt , verhaalt hy eenige

woorden van Kokley aan Morizon, maar deze woorden geven alleen te ken-

ren , dat Kokley een quaad gevoelen van Anna van Boulan gehad heeft ver-

der, endeDuitzersmaakten'erzogrooten ftaat af, dat hun onderhande-

ling met Hendrik gelijk met Anna \ iel. Laat Zanderus dan Kokley zo veel

hy wil citeren, 't Is zo oprechten Auteur als hy , en men kan hem zo veel ge-

loof in de handelingen van Dukiland geven, alsden ander in't geen Engeland
betreft.

89. Een der misdaden waar mee Zandcrus Hendrik befchuldigt is, dathy

in toekomende degroetenis der Fngelen , 't geloof, dttiengebodenin de yreemde taal

verbood. Aangezien onzen Auteur deze misdaad in'tbezonder uit de kerke-

lijke ordonnantien van Kromtvel heeft uitgezocht om te doen zien hoe hate-

lijk dezelve geweeft zijn, kan men oordcelen hoe hy andere zaken overwo-
gen heeft . aangezien hy wil, dat dit een roepende zonde was, het volk de
eeuvoudigfte bfghizelen van hem geloof in degemeinetaalteleeren.

90. Ditgedaan pijnde voegt hy 'er by , ftond men de ^es arty falen toe , die men

in een boe^braebt , en op de autoriteit des Kpnings publiceerden. Hier uit blijkt dat

Zanderus weinich kennis der zaken van Engelant' gehad heeft ; ofgeflapen
,

als hy deze zaak befchreef. "Want deze zes Artykelen ver, van den korten

tijt nae de Kerkelijke ordonnantie door 't zelve Parlement, en dezelve Ker-
kelij ké Vergadering te zijn gepubliceert , zijn deze ordonnantien niet dan drie

jaren daar na in een ander Parlement opgerigt. Verder zijnde zelve noch

in een boek gebracht, noch op des Konings autoritei;, gepubliceert. Want
het Parlement had een ordonnantie gemaakt , en men kan ook geen boek ma-
ken,van't geen niet meer ofmin in de eerfle editie der ordonnantie , dan vyf-

cn-twintig regelen bevatten.

91. Zanderus is zeer gebrekkelijk, inde vergelijkinge welke hy maakte
p. Itg,vd»

met de leere zijner Kerke , en de gepubliceerde meiningen door autoriteit des '* ong . »
Konings. Maar zijn gewonelyken aard vergefelfchapt hem hier buyten twy- 1' r

y
8 ' dit '

fel, als h yin de zesden Artykelzyner vergelijkinge zegt, dat Hendu\ betSa-
ner' eUt '

crement ofheiliging der ordren"wederhielt'
}

en een nieuwe manier tot de Salving der

Bijfchoppenvoorfchreef, deze woorden zynvermoedelijck by deze eerfte ge-

voegt, om de ordonnantien van de tijd te vernietigen , onderwijlen , de zaak

isvals, alde veranderingen welk men ten dezen opzicht deê, was de Bif-

fchoppen verplichten , aan den Koning de eed van getrouwigheid te doen,
diezete voorbaan (Jen Paus deden, want ik geloof niet, dat dezen eed een
gedeelte van dc ceremonie der inweijinge geweeft is.

92. Zanderus is eindelijk eens van zyn leven bequaam de waarheid te zeg-

gen, hoewel hy dat door een beweegrede vol ontrouw en godloosheid, hy tiorii™!*
verklaart ons, dat vijf Provint-ien voor't geloove Je^u Chrifti de tvapenen aanna- p. ióo. d:r

men, eninderdaat, dit was onderiïirgoet voorwentzel dat de oproerige; '1Hr̂ t tj

Priefiers het volck driftig maakten. Zanderus bedriegt zich telkens inden tijt

want deze Provintien waren oproerigen , drie jaaren voor de afkondiging der
zes artykelen. Verder dit was niet om 't geloove Jefu Chrifti, datze tegen
hun Vorft opltonden j aangezien 'tgcloofvan JefusChriftusons nederigheid,

onderwerpingen gehoorzaamheid beveelt, dit was om dat Hendrik de dwa-
lingen , dewelke de valfche Leeraren de fiouthcid hadden het Chriftelijk ge- •

loofte noemen vernietigden, . 93.;&y

»
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9J. Hy zegt verder, datden Koning plechtelijk beloofden, iathy de oor*
yaakjvan de klacht en der oproer ige ^oudoen eindigen , maar daar is niet onwaarach-
tiger, Zanderus Ichijnd voorgenomen te hebben geen een waar woord te fpre-

ken , want den Koning zei omftandiglijk en nadrukkelijk tegen de oproerigen
dat hy hunnen raad noch inftructien in de zaken waar over hy klaagden niet

wilde ontfangen» Hy bood hen alleenlijk een Amncflie voor 't gepafleerden
aan»

'

van 94» Zanderus geeft ons vervolgens eenlijjl vanfwe endarlich personen die

't'orig',?, wor't geloof jlurvcn. Maar zy zijn over gequetfte majeftcit veroordeelt ge-

üibi.-unJt weeft , als zich dadclyk tegen hunzouvereyn verheft hebbende. Waaruit
wwerfttt,

blijkt dat de rebellie of wederfpannigheit 't geloof van Zanderus was. Hy
ftierf ook voor die in dit geloof, hy verging van honger ineen bos waar in hy
gevlugt was, naeendodelyke poging tegen de regeringc des Konings onder-

daan te hebben ,hy wastoen Nuntius of Pauzclyk gezant.

/mii.v*» 9 f. Hy zegt dut Hendriken Graaf van Kjldar , enzynvyf Oomeu dooden
t

't Ori£. dit 't is deze buitenlpoiige uitdrukking, waar af hy zich dient van een rechts von-
t

fe
*" dt W*' nis, waar infesfchuldigenover eentaftelyke wederfpannigheid zijn«gcftrafr.

zocht IIf,
Zanderus heeft zich vcrmoedelijck verheelt, dat Hendrik met de byvoegze-

x ö2. len van wreetheid is bevangen geweeft, waar aan Bonn<.r zo onderwierpen
was; endathy.zyn cygen handen met 't bloet zijner fchuldige bezoedelden.

MylordHerbcrt heeft volkomentlijk hun Vonnis ontdekt, dit licht uit ver-

fcheide Regiflers getrokken hebbende , hy doet zien dat'er geen voorbedach-

ten wederfpannigheit kon voeren dan die van Kildar , en zyn Oomcn. Maar
omdat ze zonden om byftantvanden PausenKeyzer te verzoeken; en dat

Kildar Irlant amangclyk van den Paus trachten te beurten , onder 't voorwen-
zel , dat de wederfpannigheit van Hendrik tegen den Roomfchen Stoel hem
't zelve had doen verliezen , verwaardigt Zanderus de gedachteniffe dezer

Martelaaren met zijn geloof.

p.iii.v*» 9é. Zanderus die Hendrik nooit niet fpaart, ïegidatde Koninginr.e Anna
éeLsi, edit Sepmour eendeer moelij\earbcid hebbende , de^cn Vbrjl bevelgaf'datmenhaar devjde

dc^Franct^ z"0i< °Penen i
endat %e onder dej(e operatie of werking flierf. Maar dit alles is on-

onrfttt. waar ,dcKoninginr*e verlorten gelukkelijk, gelijk vcrfchcidcbrievcn vanhun
Raad , die men naderhaut liet drukken

,
getuigden. Maar ze is overleeden

twe dagen na haar vcrloffing vaneen ordinaris .accident of toeval der vrou-

wen , in dezen (raat.

.

rfK
97. Wy hebben vervolgens in onzen Auteur eenigcafbeeldinge derbeer-

-•/ Orig. lykc rtanthaftigheid van Polus. Maar aangezien hy 't zelve door geen getui-

«»?» l64. genis onderfteunt j endat voor zo veel mijn bewurt, geen Auteur hier af
der overfttt, mc^ mcrktn wy 't zclvcaan als ccnprocfliuk, van de wclfprekenthcid jen

inborft van Zanderus.

93. Hy wilde dewerelt weldoen geloven, dat den Marqtiis van Exeter,

'/ Or'V. t»" Mylord Montaigu, en de andere de doot /maakten , om dat ^e de quade handelingen.

fag, 1(7, der des K^onings nietgoet haddenge keurt, en dat de Gravinntvan Sarum't f/lve lot bad
,

e-*trx.at,
alleen!ij!^om datz,e Moeder van Polus -\vas; aan kaar ^oongefehreven , en in haar boe»

Xem de afbeelding der vijf -wonden JcyiChrifti geftagenbad. Maar de Marquis

van Exeter, fchijnt zodanig den handel van Hendrik goetgekeutt te hebben

,

rl.it hy in 't proces van My lord HüfTy^enMylord Darcy tot Groot-Opper-
Tichtcr
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richter verkozen is. En zo haaft men in V ver volg verftaan had , dat hy en de
ande*c perzonen het metPolus hielden die geheel Europa tegen Hendrik in

de wapenen tragten te brengen; datzehunmeiningen in verfchcidene voor-
vallen, en hun getleltheid om zich dodelijk te verheffen, zo haaft hun eengun-
llige gelcgentheid zou aanbieden in verlchcide voorvallen genoegzaam be-
toont hadden doen blijken,gaf den Koning hen aan de llrengigheid der ordon-
nantie over, 't welk geen onverwachte zaak was. Wat aangaat de Moeder
van Polus , hoewel de wy ze op welkeZy veroordeelt wiert niet kan verrecht-

vaardicht worden , 'cis openbaar dat dezeGravinne haar eigen ongeluk op
den hals heeft gehaalt , niet alleen omdat ze heimelijk verftant met haar Zoon
hielt, maaromdatze bullen van Romen had ontfangen, datze zich tegen de
Kerkelyke ordonnantie van Hendrik fielden ; dat ze haar onderzaaten en ge-
volgen had belet het Nieuwe Tcrtamcnt , en de boeken welke men door bevel

van den Koning had doen afkondigen , te lezen.' En wat aangaat de afbeel-

tenis dewelk men onder haar vont, had men reden, hen 't zelve als een

misdaad toe te reekenen; aangezien 't het veldwimpel der oproerige was , en
darde wapenen vanEngelant aan de andere kant waren.

99» Zanderus zegt in 't vervolg dat de beelden die ten tijde van Hendrik, afge- P- «9 "»''*

worpenwierdenby'tvolt^ingrott acht'mgwaren
%
uitoor\aakvanverfcheide wonder- i?\'dtr

daaden die daar gefebiet yvaren geweefi. Maar al dat in alleen deze verkonde- tvtr^ttti

rens waardig was , was men aan de grutcry van eenige bedriegersofaan de y-

delheit van een hoop bygclovige , als wy verhaalt hebben , verfchutdigt. En
dit bedrog voor 't oog des werelts bloot geftelt zijnde, heeft een Hiftoriclchry-

vcr de onbefchaamtheid van Zanderus van noden , om te onderdaan deze be-

dricgelijkheden te vermommen»
ioo. 't Welk hier volgt is wat bezonders. Men belaaden zegt hy Ses en t- *ei •**» 'i

mingtig barren met defchatten uit de kaffer, van Sint Thomas van Kantelberg , door
"%'£**

luchtig Martelaar , die in de verdediging des geloofs gefiorven, en welkers tombe of ercr^ot.

graf door vetfebeide wonderdaaden beroemt is. De andere Hiftorielchryvers be-

tonen zeer taftelijk dat deze gewaanden Martelaar altijt een ontrouw, on-
dankbaar, en onruftigPricfter geweeftis; hoedanigheden, welke Zanderus
aanmerkt als deugden, en die ook in de zamcnftclling zijns geloofs invloeien.

Maardezen Auteur heeft zich te buiten gegaan, indceflimatic die hy van de

fchatten der kaflênvan zen Martelaar doet. Want door een figuur, die hen
zeer gewoon is, die men een leugen noemt , hervormt hy twe gemene koffers

in Ses en twintig Karren»
lol. Nagezegt te hebben , dat de Sententie der excommunicatie of ban tegen

Hendril{door Paulus den derden gegeven , in eenige Steeden van Vrankjyk, "van Vlaan-

deren ,envan Schotland aan geplakt was , befluit hy hier uit , dat den Kjyt>er , den

Koning van Vrankry^ envan Schotlant , de %elve voor goet keurden, en zich nu
doet Zanderus de<i Roomfchen Stoel een goeden dienft, aangezien hy aan de

nakomelingen een getuigenis geeft, dat drie zouvereinen in den Paus de macht
erkent hebben om de Koningen af te zetten. Maar hy had beter gedaan , al-

len te zeggen, dat de Pauzendat recht hebben, als zo Hechten kenteken dan
dit byte brengen» Inderdaat , wat gevolg, als de bullen in den Staaten van

een Vorftgeaffigeert ofaangeplakt zijn, dien Vorft met den Pausgelyk zou

ageren , indien dit een kenteken was zo zou de Koninginne Elizabet die zy in

Kkkk de»
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denbandec, met den Paus ineen heimelijk verfhnt geweeil zijn: want de
Sententie van dezen ban is binnen Londen aangeplakt. Maar zou een man
niet billijker redeneren, indien hy befloot, dat aangezien die zelve Vorftev,

met Hendrik in een goede intelligentie volharden te leven , zy 't Vonnis via
den Paus hebben gelaakt.

102 Dezen Auteur zegt hier na ^ dat den Koning de Bedelmunniken uit hen
Kloofter wegjoeg. Maar dit is een taftelykc onwaarheitjwant ze (lelden 't zelve
gewilügi ijk in handen des Konings ; en hoewel veel A«5tcn dezer refignatien
vernietigt waren , waficr noch een getal van hondert over.

p,iS4*a»'t 103. Hy zegt vervolgens, dat in denjars 1539. het Parlement al de iQooften

'j-rl**'
aan ^e" Kf"' y,

g i*f'
Maar zonder een wet over dit onderwerp te maken , ver-

rnr%tt
t

noegden zich 't Parlement , de refignatie ofovergevingder Kloofters, dcweN
ke aan dezen Vorfl gedaan waren of hadden konnen gefchieden teconflrme-
ren ofte beveiligen , die hem weder met het recht bekrachtigden, om 't bezit
van verfcheide Kloofters te nemen. So dat , de droevige Hiftorien van Zan-
derus, een wonderlyke verdichten grontflagh hebben.

104. Men kan by na 't formulier der relïgnatie 't welk hy geeft, ook voor
zodanig fchatten, hy zegt dat menh^ehe vanverfeheide Altenen Geeflelijkedeê

telenen. Maar men ziet zulks niet in de A&en , dewelke noch in wezen
zijn.

|M3f.*«n 105. Men moet zulks ook gelooven van 'tgcen hier volgt, dat men de^e

179* 'dj ^& e aan a l ^e geeft<Hjk.e broederfchappen vertonende , men hun dee geloven dat ui de an-

ntf%<tt, dere iQoojlers netsgeteltent hadden. In der daad , deze lift , die van eenige vruet
had konnen wezen indien men 't formulier door'tgeheelKoningrykopee-
nen tij c had doen tekenen zou geen groot uiuverkzelin een zaak die drieja-
ren duurden konnen hebbe beloven.

106. Zanderus vertoont ons de Commiffariflèntot de Munnikcn zeggen-
de, dat hoewel byZsich van al hunne Kjooftersuit Jejachte der ordonnantie , van V
Parlement kpn meefier maalden , hy de z>el\e lünm met bun goede wil begeerde» _ Maar
hy (lelt hier twe botte misflagen , ecrftelijk het meeftedeel der Kloofters waa-
renvoor de ordonnantie den Koning gcrclïgneert, ten tweden deêdezeor»
donnantie niet dan de refignatien beveiligen, engafdcKIooftersnictaanden

Koning.

107. De <Ahtenvan Glaffeniury , ven Coleheflcr , en van Reyding zegt Zande-
rus ftorven Martelaaren om 'dat Z>e de^e aEle niet wilden onderteikenen , voor cerft

men vertoonden hun de zelve nooit, ten tweeden men had toen geen wet
die hem verplichtende zelve te tekenen, 't Is dangeenzints om deze wei-

gering geweeft, dat men hun ter dood heeft gedoemt , maar ze hebben om 't

geloof van Zanderus geleeden, want ze vielen, alsfchuldige aangequetfte

Majellcit onderden wcrcltlijken arm.

108. De dood van den Abt van Glaflènbury geeft Zanderus verder voer,

zijn wclfpreekcntheid te ocffenen: ziet hier den inhout van 't geen hyons
daar afzegt. Mendeehemte Londen konen om hern in te wikkelen deAde
der refignatie te tekenen. Maar ds men z.ag , dat hy t'etnemaal had voorgenomen

nielste doen z,ont menhem weerom '. en hoewelmen ecnioe^onderz^ynpapieren, tegen

Hendriks eektfeheiding hadgevonden^it boe!^ door de ondert>oi\eei s daargcleit iv aare
y

men xjch xtmoegdemet hem een bejlraffing tedotn, Hy yerftaande dat den Adelte
Welf
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Wels vergadert Wrf/, begeeft hem daar na toe* Maar als hy z,yn plaats ging neemen,

men hem belafhn op een ^etel tegaan fitten , en op een beschuldiging tegen hem gedaan

te tntwoorden* De^e verandering ontroerden hem , hy vraagden -wat dit wilde peg-

gen f Iemantgaf hem tot antwoord dat het nietmendal *cu ynet,en , en datmen alleen

cm de hoedanigheid
,
hemjngaam een vrees wilde aanjagen. Een oogenblif^ daar na

,

itriert hy veroordeelt; en men ^ont hem terjiont weder na Glajfenbnry , weinig

denkende zjjn doot %o na by te ujn. ^Als hy dicht by %ijn Bisdom was gebinten, bood
%ich een Triefier aan om qjn biegt te horen , en verklaarder, hem dat hy met meer dan
eenoogenblt'kte leven had ,den^Abt verkocht een dag oftwe om zich ter doot te berei-

den; maardifwasomntet. Men king hem met %ijn Benediclyner gewaad, op de

hoogtevaneen Bergop , die dicht by %ijn Abdycwas: en vierendeelden kier na ijjn

lichaam. Dit alles is in eenen dag gefchiet geweeft.

De Hiftorie die wy wederleggen is te Romen uitgegeven » onder de rege-

ring van den Paus Sixrus den vijfden, die vermaak en gencugt in zulke uit-

werkzclenhad. En zekerlijk, deze exempelen , zijn over algewoonelijk
,

daar 't leven van een onderdaan aaii 't welgevallen vaneen Vorllis. Maar
Zanderus is van de waarheit afge weidert, met Engelant een zaak van zulk een
hoedanigheid aan te wryven , daar geheel Chriftenrijk niet onkundig 'is. Dat
dconderzaatcn ineen ongefchonde vryheid leven j en de regtsvorderingh

voornamcntlijk als'er 't leven van een menfeh meê gemengt is, geregelt en ge-

rechtelyk zijn. Onzen Auteur neemt hier dan geen waarfchijnlijkhcid in

acht, als hy tegen de wet, gewoontens , en zeden van'tLant ageert 't welk
hy tot zijn tonneel verkozen had. Maar aangezien de wetten van Engelant

niet toelieten zodanige geweldenaryen te plegen , iffer zulks niet in't proces

van Whiting geweeft» De rechters welke hem fchuldig verklaarden , wa-
ren perzonen van gezag en vromigheid. Verder, als hy ftierf, beleed hy
lijn misdaden , en verzocht God en den Koning om vergevinge.

109. Zanderus verduiftert vervolgens de gedachtenis van Krom wel, hy P-*4s***'é

vertoontde zelve met deaffchuwelijkfte verwen,hy verhaalt zulke wanfehape "'gder*'
en ongegronde zaken , hoewel wy dezelve opgeen betoonlijke wyze konnen wr*«f,
weerleggen. Hy befchuldigt hen onder andere den Koninggeraden te hebben,

eenwtt te tnakenom de befchuldigde hoewel niet tegenwoordig en otigehoort te veroor»

delen» Maar voegt hy'er by dewn Minijïer is den eerfie geweefl in de [Irengig. -
hit tefmaaken* Voor eerft, daar is nooit zulk een wet in Engelant geweeft

;

hoewel waar is, dat het Parlement hier in als met een onbepaalde magt bekrag-

tigt, veel perzoonen ongehoord veroordeelden, verder, geen Vierfchaar

kon dit exempel volgen. Ten tweden, Kromwel is ook zo weinig den eerfte

geweeft, die deze wet heeft doen fterven. Want een jaar voor zijn Vonnis
hadden de C^ravinne van Sarum, met noch veel andere perzoonen dit zelve

lot, alleenlijk , men executeerden de zelve niet dan een jaar na Krom-
wel.

1 10. De redenen , dewelke onzen Auteur van de Weerzin van Hendrik
J^

1

^
1"1" ?i

den VIII. voor Anna van Kleves geeft doen zien hoe groot zijn onweetenheid 198.'%'

geweeft is. Want ieder weet dat Hendrik een afkeer van deze Princefle tnrvtt,

had , van dien ogenblik alshy haar zag, en zijn huwelijk niet voltrok, met een
woórtikzalopdeze zaak niet ftaan: maar indien men 't geen ikuitdeopen-
baareAclen heb getrokken wil inzien, men zal oordeelen dat Zanderus op

Kkkk 2 geen
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geen fundament heeft gefchrcven; en 2clfs de openbaare handelingen niet

kenden»

f.x^.vAn lil» Ziet hier noch een fijnderdroomen, HmlriJ^ zegthy aan dtn Kji^tr

't Orig, f,
- belooft hebbende dat hy van V verbont van Smalcalde %ou afjlaan , K^romtpel met de

193. dtr
yorften een vals verbont , uit de naam van ^enmeeflei tellende, den IQi^er hier af be-

«ytrjttf,
ricbt z,ijn laagten aan HendriJ^dee ± en hem eenaffchrift der vredenhandrl %oni, den

K^oning't^elveniet voor goet keurde ; *n\t'i, dat Kromwei buiten z*ijnlafl getekfnt

had-, het well^daar na %en ondergang van de\en Staadsdienaar geweefi is, 'c geen

ik hier jegens te zeggen heb, is dat men niets dicrgelijke noch in dcrechtvor-

dering van Kromwei noch in de brieven welke hy gedurende zijn gevange-

nisaan den Koning gefchreeven heeft , vjrit. Waut alhoewel hy in de zelve

zen gunft verzoekt , en verfcheide voorname befchuldinge beantwoord,
raakt hy niets om deze aangetrokke valfcheid aan , eindelijk ik vind geen
vermoedelijkhcit , hy een meefter als de zijnen, hebbende zo gevaarlijken

zaak heeft darren beftaan , ook zou den Keizer dit fchrift niet konnen in han-

den gehad hebbent gedurende Hendriks leven ; want men zou zich niet

konnen verbeelden hoc hy 't zelve zou konnen behouden hebben, of het

moeft ge weeft zijn tentijde,alsden Hertog van Saxen gevangen wiert,'t welk
nictgefchiet is, als naHendriks overladen.

f.148, */**» ]i2. Volgens onzen Auteur dee Hendrifaicb van ^innavan van JQeves

'*.°iQ7 Je*
[duidden na Kromwei %qu geexecuteertyn* Maar de Kerkelijke vergadering

tvtrfttit had zyn huwelijk acht dagen voor deze rechtspleging vernietigt/t parlement

zelf, welkers zittinge voor dooden van dezen gunftgenoot waren geeindigt

,

had 't vonnis der geeftelijkebekragtigt.

lij. Zanderus zegt verder dat den Kj>ning aan Anna Kleves deex>tggen dat

by^ich vanhaar wildefebeiden, endatby haar na de flrenigheid kpn handelen
,

niet , dan om haar kettery was , dat by nochtans uit overweginge van baar , of der

Princen van Duitsland haar toeflont een eerlyk^voorwentz,d te t/oe^en tot de verbre-

* By t*il kjng van hun huwelijcl^, dat t,y %ich des anderendaags na den I{aad begaf * en al-

yu en «f daar bekenden datz,e reets met een ander getrouw t was, tocn^e met den Koning

vUt^RMd ^0MW ^e 5 dat '* Parlement dit huwelif^vernietigden l en Hendri^ agt dagen bier n*

\
Katarina Howard trouwden.

Daar zyn niet meer als fes botte misflagen in deze korte regelcn,voor eerft

Hendrik zont niemant na de Princes j en hy heeft ookgeenig antwoord van
haar gehad , als toenV vonnis hunner echtfeheidinge gegeven was, ten twe-

den , men ziet door een brief, welke de perzonen , die hy toen zond , van
Richemond gefchreven hebben , dat zonder hen bedreigingen te doen , zy

zich alleen informeerden van't geen voorgevallen was, en zy voldaan fcheen.

Ten darden zy is gedurende 't proces uit Richemond niet gegaan : zy dec dan

geen verklaring in den Raad. Ten vierden, zezei niet datze aan een ander

wasgetrouwtgeweeft, zy verklaarden alleenlijk, dat ze aan den Prins van

Lottcringen, in haar jonge jeugt, wasbewilligtgeweeft, ten vijfden 't par-

lementveibrak dit huwclyk niet, het deê niet dan 't vonnis der kerkelijke

p, 149, vjs vergadering confir meren. Ten fesden de Koning trouwden Katrina Howard
'tOrri.m niet dan den aghtften van Ooftmaand; en de echtfeheiding was byna een

Van ^c**
maand te vooren uitgefproken.

•ttwtt. J14» Dezen Auteur zegt dat Hendri^^ijnbuwelijl^met cAnna va>i Kleves
t

geduu-



Wederleggingvan'Zanderus, 629
ttiuUrende ten onderhandeling van ^eien Maanden voltrokken heeft , maar voor

eerft, daar is tuflehen de vieringen des huwelyks, en echtfeheiding niet meer
danzes maanden gewceft: zy (liepen dien tijde gedurende zeer weinig by een.

Eindelijk men gafzeer taftelijkc kentekenen , dat haar huwelijk niet is vol-

voert geweeft.

I15. Hy zegt dat Hendrif^den Biffchop va» TJlnchefler en den Radder Kncvet

nadefyksvtr8,aderingl>ont. henlaji gevende te trachten , hem met den Paus door 't Orig.

iemiddelingdes Keiz,ers te versoenen , dat de wroeginge %ijnsgemoeds hem dit voor- en f, 100,

nemen inboezemden : dat de ^aak^eckter donder uitte erkjngwas, aangezien Hendrih^ i<r '""rfete

noch zyn misflagen bekennen,noch penitentie ofboetejioch wedergevingc der ï\erlielijke

goederen wilde doen , maar dit is ook wel een verciering zyncr hiftorie , als een

afbeelding van Zanderus; geeft, den Koning was fteets zo onwrikbaar
b
over

dezen artijkel, dat de Medeftanders der Pauzen hun gezag niet behielden,

als met zich onder dezen Monarch te buk Ken ; 't welk ze op een yverige

wijzedeeden, verder , als Knevet bericht wierdt dat zyn Medgezel met
den Afgezant des Paus aan de Ryksvcrgadering handelden , deê dezen Bif-

fchop den Italiaanen die dezen heimelijken handel had ontdekt, hoewel on-

nozel in de gevangenis zetten , en maakten alom bekent dat dit een larter

was, welk men verfpreidden om hem te vernietigen, waarlijk, indien hy

bevel tot deze onderhandeling had gehad , hy zou zo verlegen over deze be-

fchuldiging niet geweeft zyn.

llé. Wy hebben k
hier noch een bezondere lift van onzen Auteur, hyp.ii}.*™

maakt eengrooteomftandigheid , o-ver dat Hendriken tytel van Iers Kroning '^ixj*
r

n,y

nam , hoewel de Koningen van Engeland Ierland ntet dan van de mildheid der Pau- tVtrf(tt.
7
v
rwfc/W^«veninderdaat*t is geen wonder, aangezien Zanderus 't veld-

wimpel der oproerige in 't Rijk moeft dragen, en 't recht, welk Hendrik
in 't zelve kon hebben met yver poogt twijfelachtig te maaken, echter , hy
bekent dat de Koningen van Engeland den tijd van vierhondertjaaren Hee-
ren van Ierlaad geweeft zijn. En indien dit langdurig bezit geen genoegzaam
tytel is ; indien de prefcriptic na verloop van zo veel jaaren plaats had , mo-
gen alle Zouvereinen of Opperheerichers wel voor hun rechten vrezen.

Verder , hoe zullen wy Zanderus met zich zelf over-een-ftemmen , eerfte-

lijkhyzegt dat 't een Paus is geweeft, die Ierland aan Hendrik den tweden
gaf, en ftaat onderwylen toe, dat den Vorft voor deze gifte eenigh deel

in 't zelve genomen had, waarlijk , Hendrik had even zoveel recht Ierland

te nemen, alsdenPausora 't zelve hem te geven, eindelijk , dat Hendrik
den tweeden 't gefchenk van den Paus heeft ontfarigen , beledight gantfeh

zyn recht niet : want de zaken op den grondflag van een aJgcmeene dwaling
afgeparftofontfangen, behouden geen kracht, zo haart de dwaling teene-

maal is ontdekt , indien dan , in bygelovige tyden de gifte vaneen Paus , de
• rechten des wettigen bezitters bevorderden , heeft men zich niet te verwon-
deren ,

dat de Vorften hebben ontfangen't geen de Pauzen hen gegeven

nebbe , maar jegenwoofdig zou men reeden van groote verwondering heb-

"ben , indien men een Vorft zach , die ftaat van zoodanig een gifte maakte na

den misflag van al de wereldt bekent is.
f , i6ié *w

117. Zanderus fpaart ook zo weinig de Koninginne Elizabet , onder de 'tOnS. «»

tytel v*n befchermin? des Gelooft, als Hendrik den agften onder die des Ko- *• 107, i0

Kkkk * mugs""*"*
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nings van Ierland. Hy doet vervolgens een wrede befchryvinge der af-

kncvelingen, met welke de laatftejaarcn van dezen Vorft zijn gedrukt ge-

weeft. Waar jegens vvy ons vernoegen te zeggen , dat Hendrik den agtftcti

in verfchcide opzigten niet zeer verfchoonlijk is. Maar onder de handelin-

gen welke Zanderus by brengt, bevintzich een getale, welkers waarichijn-

. lijkheid, niet dan op een blote beveftinge vanonzen Auteur gegront zijn»

Oordeelt hoe gewigtig zijn getuigenis is, Hy befchrijft vervolgeus de ram-
pen met welke Godt den Hertog van Norfolk en al de andere Auteuren
der eerfte echtfeheidinge van handelingen van Hendrik den agtftcn, drukte.

Hy aanmerkt hunongunft, als een vloek dcsHemels, overdedaaden van
dezen Vorft en zijn Staadtsbediendcn. Maar behalven dat deze aanmerking
te geweldig is, heeft Zanderus vergeten te fpreken, van de grote huizen

,

die zich onder dezen Koning hebben verheven, en welke zig tot nog toe in

ftaat gehouden hebben. Van dezen rang waren de.^egmours (waar uit de
Hertogen van Zommerzet gefproten zijr) de Paulets (waaruit den Mark-
graafvan WtntgiWer is voortgekomen) de Rcujjds , de ïVriotbejlykes , de Her-
bert, de Bjcbes, en de Kjomwels , flammeu der Graven van Bedfort, en
Zomhampton, van Pembroel^, van Effex, en van xArdglajf. vandezenrang
zijn nog deBrowns, dtPetrts, dcPagets, de Nortbs , en de Mwtagus, in

't welke gefproten zijn, den Markgraaf van Montaigu, neffensde vier Ba-
roenen Mylord Petre, Mylord P^e/ , Mylord North, en Mylord Mmaigit*
't Is reets hondert en vijftig Jaren dat deze huizen gebloeid hebben ; en in-

dien men 'er een uitzondert ,die ten opzicht van mannelijke fpruiten is uitge-

bluft; zijn ze alle rijk, en magtig tot op huiden toe. OokzijndeDogrcrs
• van dit huis met andere doorluchtige huizen vermaagfehapt. Deaanmeji-

, ^an
king van Zanderus is dan vals, en zijn gevolg qualijk getrokken.

^trriz'en™ * * 8. Dezen Auteur geeft hier na een nieuwe pinceelftreek aan de afbeel-

z lódertw ding van Hendrik den agtftcn ;
%o haafi hy veryiam dat tyn k/agten afnam , en

f**** heeft hy neg eensgedagt %jg met de Roomfche Kjrl^te versoenen ,
een z,yntr Bijfcbop-

pen, aan "welige hy de vocrflelling dee
,
gave hem niet als een antwoord -vol

vleyingen. Maar Gardinar raden hem , '/ Parlement tevergaderen ,
hierbyvoc»

gende, dattot bevredigingen''sgemoeds, hy God belofte moeft doen , omde^ever-

%ocning te volbrengen , en dat in ^o cenuiterfte , God t,icbmet de w'dvermegden, alt

menniet anders doen\kpn. Maar vervo'gt den Auteur de hovelingen, duchtende

dat men htn de KjrJ{clijI(egoederen £,o« doen wedergeren , indien Engeland weer on'

der degehoorzaamheid der Pauken auam, rieden hem dit voornemen af* Na deze
befchryving, befluit Zanderus dat Hendri^^onden tegen den Heiligen Geefl bt«

gaanhad, met tegen ^jngewiffe te handelen. Aangezien 'teen Hiitoriefchry-

ver, en geen Godsgelccrde is die ik tegenwoordig wederleg , zal ik mijn

niet moeyen met deze definitie ofverklaring der zonden tegen den Heiligen

Geeft te onderzoeken, hoewel de zelve ons doet zien dathy zobequaam in

de Godsgelccrtheid als Hiltorie was. Maar om te tonen dat dit een valsheid

is
t
neem ik eerft in agt, dat Zanderus geen bewijs geeft van't geen hy

hier zeyt , ten tweden , dat Gardinar diergelijkc onder de regering van Ma-
ria niet verhaalt. En ieder ziet ondertuflehen, dat dit voorval voordeelig

genoeg voor den Roomfchen Stoel was , en tot verfchoning der believinge

van Gardinar voor zijn meefter bedient had. 't Parlement was toen verga-

dert,
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dert , en 't fs de door desKonings geweeft, welk dit Parlement verpligten , te

fchciden, en vervan zodanig een voorllel te doen, vernietigden den Koning
de voornaamftc verwagtingeder Pausgezinde, die op 't gezag des Hcrtogs
van Norfolk gegro;;d waren ,

dewelke dezen Vorfldeêveroordcelcn, zynde
den verwagter van zijn doot , laat ons eyndelijk in acht neemen

, dar volgens
Zanderus zélfs, deze redenen tuffen Gardharcndcn Konhg gehouden is ,

na de ongunft van dezen Hertog , en de doot tijute Soorss, tuffen welke, en de
dood des Konirrgs, niet dan negen dagen paffeerden. Maar den Biflchop van
Wmchcfter was reets langen tijt voor de dood zijn's meellcrsin ongunit ge-
raakt.

119. Hy voegt'er eenandere quaadaardige ftreek by. Dtz,en Vorft zegt t-*fó**n't

hy om te betuigen , hyfleets geen \yand des deugts gewetft bad, fligten 't Gzjilms der '7s W*/*
K^erh^ejefu CbrijVinde Stad Londen- En dit was de eenigfre wedergexing dergoe- rnr&tt,

deren well^hy dee, dieby yande Kjaoflers en K^erfyngerooft had. Indien ver-

fcheidc plaatzen reets niet hadden doen zien , dat dezen Auteur zo veelbe--

fchaamtheid , als gebrek van oprechtigheii heeft T wy zouden hier een proef-

ftukkonnen geven. Ik tragt Hendrik den VIII. in deze zaak niet terecht-

vaardigen,ikdryf niet dat hy hier ingedaan heeft t geen hy had moeten doen.

Maar 't is een overmaat van onbefchaamtheir, zaken geheel Engeland bekent,

te ontkennen. Dezen Vorft richten vier Bisdommen op: hy bouwden , en
reuten de Kapittelen in veertien Bisdommen, te weten, Kantelberg-, Winf-
ehe[hr ,Darbam , Hely ,Norvich , Epochefier, Worcefter , Karhjïe

, Weflmimfler
,

Chefrer , Oxford , Gloeefier, Peterbourg , en Brijlol. Hy (lichten verfcheide lage

Scholen te Burton , te Kantelberg , te Worcheiler , en Konventry, en meer
andere, 't Is ook aan zijn mildheid dat de Academie van Karnbrige 't Collc-

giumTrinitatis,of 't Kollegie der Drieeenigheit een der fchoonfte fundatien des

Tverclts. Eyndelijk , hy liereen hoottzom, om 't Oxford, en 't Kambrigede
Profefibren inde Griekze, enHebreeuwfchefpraken > in de Rechten, inde
Medicynen , en de Godsgcleerdheid te onderhouden. Wat zal men na dit

alles van onzen Auteur zeggen , welke zegt dat 't Gafthuis der Kerk van Je-
zus Chrifms de eenige wedergiftegewceft is, welke Hendrik den VIII. ge-

daan heeft.

120. d'Afbeelding welk Zanderus van dezen Vorft maakt, is van de zelf- ?- l6é »*»»'*

de waarde als 't overige zijner Hiftorie. Den drift, den haat ,enbcfpottelijk- f^'^f'
heit zijn d'er by overmaten. Hy heeft onder andere gezegt, dat Hendrik t-m^ttt,

fteetsde Bisdommen aanbequame perzonen gaf. Endat hyten dezen op-
zichte, niet van gewoonte veranderde, als toen hy 't Aartsbisdom van Kan-
telberg aan Krammer gaf. Maar Krammer was veel wyzer, alseenig Pre-
laat, welke voor hem de zelve Stoel bezeten heeft, Gardinar was in een
grote achting, en ondertuiTchen, indien perzonen van een goed oordeel , dat

't geen Krammer overdc Sacrementen gefchrevcn heeft , met dat 't geen èc
andere over deze ftofte hebben nagelaaten vergelijken, zy zullen een groote
ongelijkheit der kennifie en vaüigheid zien.

121. Zanderus verhaalt verder , dat den Koning de nzderinge des doodsgevo e- p.iy0van*t
linde, een K^clJ^met witte wijn ver^ogt'.en tot een fijner vriende>. t>iy 't is alles verloren, w(f. en f,

dat by vervolgens d<geeftgaf menigmaal de namen der Munnikjin hrrhalende,z\e deze iZ
l'J

er

omflandigheit is niet alleen wevnig waarheid
;
*,maar ze is zelfs volkomcntlijk

'yer^' t '

vals,
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vals. Men kan in onze Hiftorie zien , op wat wijze Hendrik geftorvcn
is.

p. 171 v«» i2i. Eindelijk Zanderus wil dat 't tejïament van de^en Vorfl, in 't welken hy

p ilö.dcr defucceffte regelden ,
ordonneerden dat men z,pi Z^ovn in den Room/chen Godtsdienjl

•vtrfctt. \ou optreden , zerdonkert is j en dat men een ander in deplaats bad wortgebracht
,

Vflgens welige het K^ontnghjke huisman Schotland uit de Succeffiegefloten "wierd , en

Edudrdinl^ettery opgetrokken , maar nooit heeft men van zo een bedrog hoo-
renfprecken,enonderdedifpuiten, welke onder de Koninginne Elifabet

jegens de fucecffie zyn voorgev allen , fpraken de Medestanders der Schotten

hier niet een ceuig woord af, want een ieder ziet, dat 't dtfpuit zou uitge-

weeft hebben , indien Hendriks laatfte Teftament vals was geweeft, al dat

men tegen dit laatfte Teftament zei , was, dat den Koning 't zelve niet gete-

kent had ; en geen order om zyn cachet dier onder te zetten gegeven , maar
nooit heeft men hooren zeggen , dat 'er een ander teftament was»

Ditzyndemisflagen, en vervalfchingen, die ik goet gevonden heb, in

Zanderus t'aanmerken , om te doen zien , dat zen Hiftorie op geen Autori-

teit deunt', noch zijn getuigenis van geengewigt is, aangezien hy gelijke-

lijk, in de publijke handelingen, inde Wet, en in de Regifters onweten-
de is geweeft, dat hy aan de andere kant, met grote onbefchaamtheid de
botfte leugenen , en felftc. lafteringen befchrijft, ik heb al de misflagen

zijner tijdtrekeningen niet aangeroert : om dat hy byna niets met ordre zegt.

> 'k Heb zelfs verfcheidezaaken welke hy zonder eenigh bewijs, en buiten

waarlchijnlijkheid verhaalt, voorbygegaan , maar ik heb dit gedaan , of uit

oorzaak dat ik geen blijkelijke tcgeaitrydende bewyzen hebbende , niet

anders kon doen als de zelve te ontkennen, of uit oorzaak dat ik zyn geheel

boek wel had mogen uitfehryven , indien ik 't zelve over al had willen vol-

gen , 'tishochetzy, ikbeloofmy, dat mijn aanmerkinge zullen genoeg
doen, om't geloof van een Hiftoriefchrijver om te werpen, die niet als te

veel de wereld bedroogen heeft, en indien de zelve bequaam zyn een gedeel-

te der vooroordeelen, welke men tegen Hendrik den achtften zou mogen be-

vat hebben , te vercydelen , hoop ik dat 't zelve ook zo met de voooroor-

deelen zal zijn , met welke men ten opricht van 't geene onder Eduard den

fesden, onder Maria» en Elizabet voorgevallen is, zou mogen ingenomen
wezen, welkers Hiftorie binnen korten tijt aan den dag komen , zoo men
moeitens zouden wel befteed zijn , indien ik 'er dit voordeel aftrok , dat de
wereldt zich uit de misleidinge liet brengen ; indienze van 't vooroordeel af

ftont , waar in Zanderus haar zo tegen de reformatie in 't gemeen , als tegen

de beginzelen in 't bezondcr geleit heeft , de waarheid is dat dezen Auteur,
eu veel mcèr andere na hem zo hatelijken afbeelding dezer berigte verande-

ring gemaakt hebben , dat men dezelve in verfcheide plaatzcn met verfchrik-

kingebclchout»

En waarlijk, den aanflag was zo heilig in zich 2elfsj men had zoo groote

reeden om dezelve te maken; men beftierdc dezelve met zo groten zoige,

om ligtighcid , en befcheidenheid , dat die de zelve willen uitfchelden , 't zel-

ve niet, dan door wege van vooroordeel konnen doen, anderzints, indien

liefden van oprechtighcid , en gr.et oordeel, de oorfpronkelijkheden onder-

vorfchen, zy zullen Iichtclyk bevinden, aan welke zeide de waarheid zich

laat
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J
«at bevinden ; en voor wie der twe partyen , de eerfte kerk zich vcrklaaren,

maar deVyanden van dit groote werk hebben geagt zig aan een onderzoek
,

voor haar zoo ongunftig bloot te ftellen, ze hebben gedagt, 't veel veiliger

tezyn, debeginzejenen Auteuren door licht begrypelijke eugemeene hf-
teringcnuittefcheldcn, ze hebben 'zich ingebeelt , dat de volkeren in der
voegen voorkomen, hier door veel lichter, dan door kragt van reeden te-

gen de reformatie zou aangedaan worden.
Aangezien de Kerk van Engeland door Groote Mannen verrechtvaardigt

is, 't welk op een volkomener en oprechter wezen in de werken van den
gelecrdenM. Stillingflcergedaimis, waters fchriftanby alle geleerde lieden

altijt in groote agting zullen zijn ; heb ik gedagt dat de eerfte tyden dezer

herftellinge van de religie , dezelve kerk , hoewel 't werk van minder dicp-

zinnigheytis, niet t'een^maalondienftig zal wezen , ik heb my dan hier in-

gewikkkelt, gelovende 't zelve met myn kleyn bezeffen overeenkomende
te wezen ; en hier aan is 't dat ik de ruft, en 't talent, 't welk Godt myn
heeft believen te geven te kolt geleit heb, zo die-welke mijn hiftone zullen

lezen , alleenlijk van hun dwaaling dei zaaken . in welke zy zich vetby fle-

ren, opden rechten wegh geleid worden, zo heb ik de vrugt , welkikmy
van mijn arbeid voorgeftelt had.

'i Isgcenzints van den Vader der leugenen , datde Goddelijke waarheden

hulpe ontkenen moeten, een religie, op onwaarheid gegrond, en bedrog

verheven, kan zich door de zelve middelen, die hen de geboorte ge-

geven heeft, ftaande houden, 't Bock van Zanderus kan wel dienftig zyn

aan een Kerk.welke zich tot deze tijd toeuirgebreit heeft, dan door vaïïch-

heden, en openbare bedricglijkheden, dóor-de giften van Konftantinus de

Groot, door een lichaam v-an decreten , door eindeloze wonderdaden en
gefkhten , welke verfcheide eeuwen behouden hebben , waar af de onrede-

lijk fte beter gemeinfehap zich beginnen te fcharaen , de Reformatie is een
werk des lichts gewee ft, men had ge^fvjjchaduwen van doen, om haar luifter

op te helderen , en indien men haar lorfchrifi wil maken , is 't genoeg haar

Hiftorietebelchrijven. In dit zelf, behoeft men geen konft; men heeft

hier niet als een weinig verftant toe van noden , om de Moffen te verzamelen,

eneennaaukcurigevroomigheid, om alle zaken in hun hoedanigheid , en
volgens hen ordrete befchrijvcn.

't Eerfte deel dezer hiftorie dan aan den daggekomen zijnde, bereid ik myn
omdetwedentegeven, en ook zeggen de befte, men zal der drie uitgan-

gen der tijden in hebben, indeeene, de herftellers van 't ware Chriften-

dom tot een volkome reformatie werkende , de andere, vertoont ons een
droevig panneel , dit grofgebouw in zyn verwoeftinge nedergeftort ; en zen
werklieden onder den zelven val overdaktt en men bevint nochtans dat de
tijdelijke vlammen dit goddelijk ligt veel meer te verftrooyen , als 't zelve

t'eenemaal uit te bluften , de laatfte uitgang des tijts, zal onze kerk vertonen
uit zen cige alle herboren wordende.

Ik hoop verder , dat de nauwkeurige en yverige perzoncn , voor dit groot

*Wcrk, my zullen voorzien met 't geenze hebben, 't welk zoukonnen die-

Lil 1 een
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nen om 't zelve te eindigen, of volmaakter te maken , endene gedachten

verplicht met 't ootmoedig verzoek 't welk ik reets in mijn voorreden ge-

daan heb te eindigen, enzoiemant flukken heeft, mijn voorwerp betref-

fende, hy wil de goethéta hebben myn daar deel in te geven: dt hulpe wel-

ke men my hier in iti gegeven hebben, zullen mijn vinden een man bereid

zijner kentenis te betuigen.

E I N D E.

BLAD;



BLAD-WYZER
Opdc HISTORIE der

REFORMATIE
In ENGELAND.
EERSTE DEEL.

A.

A'*Ardtsbijfchop-vAii Kantelberg, bulle van den Paus hem toegezonden.

l86. Z,Kramncr.
zAbdyen, door verfcheide Abten , aan den Koning afgeftaan ) op wat

penftoenen, endoor wat verlcheidc in*igten dit gefchieden: forme der

AEien van decze afftandc : en vencheide gevoelens , over 't recht der

afftande, en't verbeurt maaken dezer goederen. 586 tot^z, 595", ^6,tvct

van 't Parlement tot vernieting der groote Abdyen : en onderzoek aan wie 't

recht van des zelfs eigendom wettelijk verviel. 428,429,430. affiant van alle

de overige. 440. de Landeryen der zelve van den Koning weggegeven , of ver-

koft , en waar aan het geit , dat 'er af kwam, befteet wierd. 442» Z, Kloo-

fiers.

Ahen, op wat wfae van den Koning gemaakt. 389, 590. ecnige die aan d'Op-

roer fchuldig waren geflraft , $92, 393. datze alle , tot verfcheide maaien
den Koning , tot haar Opperhooft , hebben erkent, 39?, $94. welke van haar,

zitting in 't parlement hadden ,422,440. 441. Z, Geeftelijtyeid ,Geeftelijken,

Monniken,

\Acadtmien
, f f8, 579. doorWolfey gefh'gt , Z,Collegitn. Wat aiiifcn zy ga-

ven ever 't Huwelij k van Hendrik met Katarina, zo in Engeland als in Italien,

Vrankryk en Duitsland. Zfichtfcheiding. van Oxfort. 57$, 579,Z,Planthoovcn.

\Aflaaten in verval. 55
uifjtant van Kloofters en Abdyen gedaan in handen van Hendrik : en AEien van

d zeafftanden. Jio, $11, 589,390.
'iJffwetringen gedaan in Engeland wegens Ketteryen ofnieuwe gevoelens. 50, f I,

fMM4i f?,6o.
[Agrippa (Comelis) zyn gevoelen over 't Huwelijk van Hendrik. 1 64,
^jinnavatiBotUn, wat nadeelig Letterverhaal vanhaar gedaau word ; en wat

onwaarfchynelijkheden en ftrydigheden daar in werden gevonden. 7£. tot

78» opreeht verhaal *an haar geboorte-, opvoeding-, reysna'FiwV'^» verblijf
* LUI 2 111
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m Vfankrijk , en wederkom flip Fngeland. ?8 , 79. Veriooving aan Mylord
Porcy. 80,81, 5301 $$1. haar twee brieven aan Wolley raakende delegiatvan

Roürnen over de Echtfcheiding van Hendrik met Katrina, en haare liefde tot

den Koning. 97, tot 100» wederkom il aan 't Hof. 137. tot Marqutfin van
Penbroek gemaakt. 208 trom heymelijk aan den Koningh , 210 f-wanger

geworden: voor Koningin van Engeland verklaart : gskroontx baart Elifabeu

217,218,219, 22r. Wet tot fucceffie van haar kinderen. 242. Z,fuccej]ïe.

zeer gunftig am de Reformatie. 27$.$ iS-goethcidaandenarwM. 318. in en-

gunjl by den Koning (na 'er miskraam) uit aanbrenging van 'er Usonkuis le\en;

en wat daar noch meerder toe hulp. 319. |20. $21. opgeflooten: montfte';-:nis

\an finnen: inden tour gebragt: betuiging van 'er onfehntd: en wat zy beleed

wegens 't gene daar over den Koning op haarjaloers was. $22tor$2$'. Kran °

mer Brief aan den Koning tot hare verfchooning. ?26, 32.7. befchuldigingen

voor 't gerecht : vonnis: en echtfcheiding» $19 tot 3 $2. betijgde Medeple-
gers, zamenftaa!'

;
ders ,cn hun/Jr*?/. 32S, 329. $$f. hare bereiding ter dood,

en onthoofding ^2,335» 534» 3* f-
oordeelenovcrhiar. 335, 3$ 6 , 337,33^.

by wrct van't parlement haar dochter Eliiabet van de Succejjie berooft, en
't vonnis

, overhaal gegaan ,'bckragügt. $9$. dat haar /^rrniergevveeltiseen
vanhaar Rechters, 591,592.

lAnna. var.IQeev gerucht dat 'er ging van haar fchoonbeid, 444. Kromwels voor-
ilag aan Hendrik om haar te trouwen, en beweegredenen daartoe: Schaone

Schildtry ; verbintenis van Huwelijk : Komft in Engeland: 't Mishagen van
Hendrik, op'tfien van haar perzoon; en wat dekmanteUn en uitvluchten hy
zogtom dit huwelijk te ontgaan : 444, tot 449. Den Koning trout haar, zon-
der van zyn afkeer geneezen te worden «449, 450. v. 219. De Echtfcheiding

van Hendrik methaar, hoe zy aanving ; waar op men haar gronden ; hare
bewilliging daar toe: en volvoering der zelve. 461, tot 464. Brief aan haar

breder. 464,
zJnu4 Aslyw , haredoorlugte afkomft: proteilants gevoelen wegens V ^vont-

maal : gevangenis : pijniging : en lijden. 5 f9, tot 5"Ó2.

zJjimtes, ofcerïte vrughten der Geeltelijke amptcn tot uitkeeringh aan't Room-
zeHof, in Engeland vernietigt. 197, 198, 201. op den Koning gebragt.

260.
^ippeücn aan 't Roomde bof, wet van 't Parlement tot hare affchaffingh*

212.
Armen-geit aan de Bcdelmonnekcn gegeven. 264.

csirthur, Prins van Walles, gehuwt atn Katrina Princcs van Spangien , en na

wat ichijnbaarheden hy zyn Huyoelijl^ met haar heeft voltroltjitn. 62, 6^,
605.

zJrtykelen Z, Religie, Gcloov. Ses Artykelen raakende het gefchil (1) over de
lickaamelijl{c tegenwoordigheid Cbnfti in't Avontmaal:

(
l) of men 't Avontmaal

am 't volk in tweefpecien meet geven : (3) ofdegene, die belofte van Kuis-

heid gedaan hebben , uitkragt van Gods gebod , verpligt zyn die te houden:

(4) orde Godlijke wet vordert %jelmijfen Ie doen : (f) of't Hn-welij^ v oI-

gensde GodlijkeWct, dtnPrieftas geoorlooft is; cu {6) of de OorbUgt

noodzakelijk is, en gegrom op de Wet Gods. Qtting over deze Artyke-
lco: R.edtMvi>ffclingen daar over: 422, tot 425» Wet voor deze Artykelen,

door.
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door den Koning, tot voordeel der Roomzen , uitgefprooken en bepaalt :cn
ordonnantie tot ftrengc onderhouding der zelve. 42ftot428, Kranmer , die

deze Artykelen beftrecden had., (chrijft (op aanporring des Konings) tegens

deeze Artykelen , enwatvreeml geval zyn boek had, 436,437,4^8. uit-

wring van de ordinantie dezer zes Artykelen. 438, 439, de Protejïantifche

ybrjlen in Duitsland daar over niet wel vergenoegt op Hendrik. 44f,5o6,
f97, f98.

Atwyungen vande Artykelen des Geloofs> die door Hendriks bevel zyn uit-

gtgeeven: en over-weegingen dicdaarover gevallen zijn. f92, f93.
A\'ontm a

'al , Nacht maal, of Sacrament des gitaars* De lichamelijke tegenwoordig-

heid Chrijli daarin , door Frith weerlegt, door Morus beweert , en deeze

weer door Frith kloekdijk beantwoord» 272,273, 274. des Konings open-
baaretwirtrecdendsar over. 410,417 ,418. ^Artykel daar af. 3^4,478, V.
299. gefchil daarover. 423 V. £19, 520, onderwee gedaantens te nuttigen.

V.3i9,3*o>32*.337tot34 2 *

B,

BAndesPaus tegens Hendrik : inhout: en aanmerkingen daar op. 40$, tot

407,6*5.
Bannenuit de Kjrk< ofeen Bilfchop ofPriefter dat aan iemant mag doen : waar

over, cnotHy alleenlijk mag bannen volgens de Wet Gods. V. 264.

Barnes (Doéler-) , een navolger van Luthers leer , vervolgt : en vertrekt in

Duitsland. 487. Predikt in Engeland tegens een SifTchop , dien hy daar over

voldoening moeftgeven. 488. Twi(lreder.t met den Koning, en werd verpligt

eenige Artykelen te ondertekenen. 483,489. word gevangen; onverhoort

veroordeelt: let (Iraf geleid : zijn beleidenis j laatftc woorden , en verzoek'van-

vijfArtijkelenaan den Koning. 489, tot 492.
Iedelm»nnil{tn in groot aanfien. $c6.

Bedieningen en Godlijke initellingen van Biffchoppen en Priefters , verklaaringen

daarover. V. 3*°, ij^iï1^*

Beelden, eer en aanroeping, ^rry^/daar af. } f4, 3 f f , 479, V. 301. het hedrog

daar mee gepleegt, doordegeeftelijken, openbaar ontdekt , en de beelden

verbrookèn. 398. ^9,400,62 f. ^/f"Jï, afgefchaft. 411.

Beevaarden. 4 f?*

Beroep der Kjrkendienaars, door de Koningen. V. 245", 246,247.

Beroerte in Engeland. Z, opfiant.

Bez,oel{ (iJlgemetn) gedaan aan de Kloojlersover heel Engeland. 2$£. Z, Kloo-

jhrs.

Bevefiiginge en fylvinge, voor de gene die gedoopt zijn, ofdie inde Schriftuur

zyn te vinden. 24;.

Bitste, boete, en voldoening Artykeldaaraf. 352,477- V. 297« Z
t
Oortoepen.

Van zyn verborgen en doodelijke zonden aan den Pricfter, geval daar af voor-.

gcftclr.-V. 261 =

Bilney eender Roformateursin Engeland, en zyn Marteling. 167» 2&o-

Bisdommen, builen van Hendrik , lotoprtchting vaneenige vergunt. 2o$.Wet

om verfcheiden op te rechten ,
waar toe , en waar : en waarom zulks achter

UU 5;' blcefs-
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bleef, 43 1,452, 45 j. Stigttngen vanccnv&c nieuwe; tot wat eogmcrJ{, en#or
deden daar over. 49f,49»>497.

Bijjchoplijke Commijfie van Banncr , hoedanig. 459, 440.
- Bulle. 214.
• Oiubloo.iug. 247.
- Inwyduig der zelve. 485.

Bijlcboppcn in E ngeïand , van wat gez>*g geworden met het affchaffen van den
Paus. 240.241. overdaad in hun maaltijden, en Regelement , rot befnoeijing

der zelve, foo, foi iersraakende haar bevrftig'ng en X^üving, V. 245,244.
Roeping en Verkjcz,ing. V. 245-, tot 248. ofry, dan ofde Prieftcrs, eirfl ^yn
geiveejï; en zo de Priefters eerlt, geweeft hebjen , dat dan de Priefters dcBif-
lchoppen hebben geftelt en higevoerr. V. 245; tot 251. ofeen BifTchop, vol-
gens de fchrift, authoriteit heeft om een Priefter te waaien: en of Hy alleen

auihoriteit heertom een Prieftcr te maaken. V. 2 fi. 2 ft. 2 f 5. verklaring

over haar, enderPriefteren , beditning en godlijke iKjldling. XV. $10; toe

BiJfchopvanBayonne, door Francois, na Romen gezonden om Hendricks echt-

icheiding te bevorderen • 1 1 6. %iet vordtrs op de by \ondreNaamen dtr Bijfcbop-

pen.

BoeI{> ftoffe daar af: 60, 292.

Boe/( van de verklaaring des Chriftclijken geloofs. 483, 484.
Botf^fn gefchreven over 't BméttjJ(yui Hendrik 156, 15-7 , 166 , 363. door de

Reformateurs in't ligt gekomen. 2^^,264 van Miflc, getijden enandre i^fr^-

dienfien , reformatie dieswegens. 48(3, verbodene. V. 28.

Boete. Z.Biegte, Benitenti.

Bologne, door Hendrik ingenomen. 546 had Hendrik van beleg en onderhout wel
19 miljoenen gekoft. ^f3.

•Botfw (Doctor) door Hendrik na l{amen gezonden om zyn Echtfcheiding re be-

vorderen. 201,363. door de dood van Box tot BijjcbopvanOxfort; endaar

na, door dedoodran Stok/tely , tot Btjfchop van Londen geworden, dat zeer

nadeclig was voor de Reformateurs. 420, 421, mandament zyn GeeftelijkbeicL

aanbevoolen. f20. welke B ijfcb opl ij
\e Commiffi e hy van de Koning had, waar

door hy zyn bisdom nog behielt. 4^9,440. zynwreetheid
7
en voorbeelden

daar van, 493, 494, 49 f-

Bonnet , zyn vporftelling,aan den Paus wcegens t proces van Hendriks Echf~

ftheiding. 411 , brengt Hendriks Appel aan den Paus. 224.
Breton (de Kardinaal) in Schotland, fielt zig regens 't Huwelijks Verbond van

de Princes Maria mctEduard. 53J>$*4> f3 f« Vervolgt met groot ftrengheid

den Prediker Wechart, diehy Martelaar doet frerven. f49. f;o, f51. word
hierover vermoort, en wat geval deze Moordenaars hadden, ff}, 5*^4

,

Brevet, {nieuute-) die men voor Katarinas Huwelijk bybragt, en bewijsreedenen

dat zy rals was. ioj, iol, 103, V. 78, 79, 80

Buchmus , de geeftelijkheid , om zyn Ichimpfchrirtcn
, op hem gebeeten, neemt

hydcvlugtuit Schotland, en geneert hem met School meeftcr te weezen.

Roemvanzyn geleerdheid en bondige welfpreekcntheid. 513 . f14.

5«/k^r.rP4W, tot Difpenfaticvaö 't Huu>tl'j{ van Hendrik met Katrina, waar
door
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door kragttUos ;7r, 72 waardoor kfagt]g. ioi; m Engeland verboodente
ontfangen. 166. tegen Hendrik. 40$.

3ybel , voorftel om die in de Engelse taal aan 't volk te geeven , en redenen daar
'voor en ^«bygebragt: met toefbrnmingdesKonings daar op. 3 f ƒ , jió,
317,318. Gedrukt , en 't lethen der zelve de Geeflel^ieid aanbcvoolen.
409.410. Een ordinantie tot verlof om die hinnenr Huis temoogen leezcn.

444. 't leezcn van dien vtrbooden. 470, 484. in alle Ks rKen gebragt om
van 't volk geleezen te worden. 499, f00. de vertaling van Tindal iff*t En-
gels , door de vyanden der reformatie , aan den Koning verdagtgemaakt , met
verzoek van een nieuwe overzetting te doen, om die temoogen veranderen
op zyn Rooms, f19, yzo. die van Ti'ndal gtdotmt. f31.

C
A~* Ampetfus, {den Kjrdi}:*4)nevcns WolfeyjUs Pauflelijk Legaat in Engeland ge-

^-'zonden met een Bul vandePausom't proces van Hendriks echtfeke /rf*'«g aldaar

af te doen. 95.96. 103. ioé.wereltsleevenvandcezen Prelaat, 122. daaging

om 't vonnis te wijzen , en uitjlel van dit vonnis totgrooote vtrhaaflhtid der

Engellchen. 136, 137. hem, door den Koning, zyn Bisdom in Engeland we-
der ontroven. 247.

Canons ofgeeftelijke wetten , welke voorgeftelt om in Engeland verbetert te

worden. V. 282 tot 286, 306.

CaffalU Z, Kajfali.

Cardinaal, Z, Kardinaal.

Catarina, Z, Kjttarina*

Ceremoniën of Kerkgebruyken , zArtijkei fair af, 3 ff.V. 502 ,
315*. Reformatie

daar af 486.
Colegien , ofHooge Schooien voor dejeugd , door Wolfey doei ftigten uit het ver-

minderen van eenige K^looflergoederen* 49, 41, ioo enz. f58- Z, Atademun
,

Ylantbiven.

Commed'un en IQugten, waar in de geeftelijkheid voor 't volk ten fpot wierden ge-

fielt , afgefebafr. 5-24
, f2 f.

Confdien } overweeging van een ^Algemeen Confilie te houden : en van wat Jtragt

of onkragt des zelfs ktjluiten, buiten de H. Schrift, zijn 282, tot 287. Oor-

deel der Engelze Geeftelijkheid over 't houden van een Algemeen Confilie»

3 f9, 360. Manifeft van Hendrik tegens dat vznMantua, 360^3$ r.

Cêrdeliers wijgeren Hendriks opperhoofdigheid over de Kerk van-ingeland te

erkennen. 294.
CranmertZ Kjtnmtr.

Cromyvel, Z, Kjomtvel*

D.

DArcv(Afylord) een deroproerige in de gevangenis gezet, en onthooft. 383,

Doop ,
Artykcl daar af. 3 S

1
, v. 269.

Dudlej e»E*»/>/w, groote Suat-Dienaars onder Hendrik de Vll.door hun febraa-
^ peryen
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peryen van 't volk gehaat , van Hendrik de VIII. doen vaft zetten: van 't Par-

lement verwezen; en gedood. 2. 3.

Duitse Vbrften van de Proteftantifche kant , over Hendrik , wegens zyn befiuiter*

op de fes ingefchil getrokken Artykelen van Religie, w/V«ot'^. 445,4^ f ,48 f,

v

477iT95

»

tot Ï98* fockende vreede te maaken tuffchen Handrikcn Francois,

en waarom, f46, 547. voorneemen tcgens hen vanden Kj'\€ ^ en van des

Keizers medeftanders. f7i„ Z, LuUher\en.

E.

T^CUfcheiding van Hendril^de VIII. nxtKatatina, op wat gronden begeert. 67^ tot 70. tot Romen verfogt: verfchcidc Commifiien , inftruBien en afwendin-

gen daar toe aan den Paus, en wat beleid den Paus daar in hielt om , zonder
het uitterfte gevaar te loopen, Hendriks begeerte te voldoen. 81, tot 97: hoe
zïg Katrina , met hulp vand.n JQ^eren van Spanje, zig daar tegens kan* e*,

de, met het voorbrengen vaneeuBrievetomdes Paus Bul te weaigj'n , en hoe'

die Brievet na waarfchijnelijkheid verfiert was. 101,102. den Kardinaal Cam-
peggius voor Legaat van den Paus hier toe in Engeland gezonden , met een
Hul, die hy niet,danaan den fC.om'«^enaan Wolfey , wilde jaaten zien: era

wat daar in voorders voor, en tegens gearbeid wierd. 103, tot 110, 114,
Ï15, 116, de Franjfen houdendaar mede op aan, en doen fware dreyge-

mentcn aan den Paus. 116, 117,196. Protejl van den Ks'^r tegens de Com-
millie der Legaaten in Ingeland j en neiging van den Paus aan de zijde des
Keizers. 118. Hendrik, ziende dat hy te Romen by den Paus niet vorderde,

toekt te beleggen dat het Prtces van deeze Echtfcheiding voor de Legaaten r»

Engeland mogte voltrokken worden; en wat tot dien einde gedaan wierd^

e iS, 119,133. kragtige brieven dev Legaaten om den Paus daar toe tebewee-
gen. I2o, 121. 't Proces hier af in Engelandvoor de balie gtbragt, en (in do te-*

genvroordighcid van den Koning en Koningin,) bepleit ; iiz , 124. 1 % f, 126V

1^3, 134. ^Appelvan de Koninginnen de Paus diesweegen",en difpuitcn te Ro-
men over dit Appel. 126, 127, 129. de zaak van deze Echtfcheiding teR^omen

beroepenvoor't CuAïgie der Kjixdinaalen, alsookdcn Kroning i ex\deLega«
\

. :>.md haare Commiffie vanden Paus opgefeit. \pr i$f, 13^, 76^. Hen.

ttrüóp dcezegelegentheidi'«r/(rrg(f«, niet wcetende wat hy zal doen, boprt
• Do&or Kjanmer , diehem raad , om een korte weg tot zyn Echtfcheiding te

maaken, byalle Collegien enuitfieckendei^ff^-en Godtsgeleerdcn, grondig

tclaaten onderzoeken ofdiergclijkcHwivf//^, alshctzyne, door 't goddelijk

recht verbtden ol niet verboden was : Deze raad werd goed gebeurt., en in't werk
getrek, 138, 139,140. EuwatbelaidhiertocvandeEngelzenis gehouden,
en wat gevoelensdaar op over Hendriks Huwelijks inkwamen van éc^eademic
teOxfort, I49,lp. te Cambrig, 150, 1 fi,i J2.als ook uit Italien, 152 tot

,1 f 3 Frankrijk., 1^9- Duitsland, Nederland, fwitz,erland, Jf9, 160. van de
Proteffantifebe Godsgeleerden, 160, 161, 162. en van de Luitenen. 16$. Na-
der aat.kjuding der Engelen by den Pais ,om deze echtfcheiding te verwerven ;

Brief van de vier Staatcn des Koningrijks, tot deze einde , aan den Paus, en
des Paus Antwoord daar op. i*>3, 164, 165. Bor^, vervattende een korte ver-

zameling der Stukken uit de ingekregene Ichriften over Hendriks huwelijk

mef
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met Katrina , in^t licht gegeven met de bewyz,envin dien , 20 voor de omvertig-

hcid akvooï de geldigheid vanhun Huwelijk 166 toe 180. deze fchriftcn by
'c Parlement ingelevert. 180. verklaaring van de Geeflelijl^beid van Engeland
over de onwettigheid van Hendriks Huwelijk. 180.181. Vervolg en be-
fluit van 'c Proces hier afte Romen. 199 tot 404,209 211.213. 214. 21 f. Het
vonnis daar afin Engeland , door Kranmer uitgefprooken ; en wat gevoelens al-

lerhande perzoonen daar over hadden. 218 tot 211. De uitbeemfebe Vorflenty-

dingdaar van gegeven , en hoe van den K£'Ker > Paus en andre opgenomen.
221. 222. Nieuwe zerhandeling hier over te Romen in 't Collegie der Kardina-
len , met befluit dat Hendriks Huwelijk, met Katarina wettig was , en werd op
(trafre van den ban aangezegt te houden , 22 5 tot 226.

Ëchtfeheiding tuften tyinnavaa Boelan en Hendrik. $30. J }<f . 3$2. $48.
Echtfcheiding tuflen Hendrik en ^Annavan Kleef: in wat manier aangevangen :

waarop gegront : befluiren van 't Parlement daar op: goet gekeurt by de Gec-
ftelijken, en door de Koningin zelfs bewilligt. 461 tot 464.

r

Ëduard, Prias van Wallesgebooren. 412. Handeling over zyn Huwelijk met
Maria, Princes van Schotland, f29» befluit van tijn Huwelijk met Maria, dat,

door de France FaBie in Schotland, weder verbroo^en \71c1d. f$$ tot f 2, 6.

'Eed der Prelaaten in Engeland, aan den Paut, 205". 2o6* enaanden Koning. 2IT

207. Swaarigheid gemaakt in die te doen. 21 f.

Ultot (de HJdder) voor Hendrik na Romen gezonden. 209.
Elifabet, gebooren: Princes van Walles genocmi. 2i8. 22 ?. waarom zy haar onr-

houden heeft ( oen zy op den troon zat) haar moeder te rechtvaardigen, 558.

11a de onthalzing van haar moeder , van Hendrik vtel'gehandelt , en van de Ko-
ningin gelieft. 341. Aardige brief van haar aan de befwangerde Koningin,

in een vierjaarigen ouderdom gefchreven. 341»
Elifabet Barton

, Z. 2V#» van Kent.

Empfon , gevangenis en dood. f»
"Engeland, zeer verfwakt door de verdetltheidder Huiden van Jork en. L*nk*(ier

y

werd onder Hendrik de VII- tendeelen weeder vereent, maar onder Hen-
drik de VIII volkomentlijk. i. 2. onderdanigheid aan de Paus : Rechten
van de kroon ingeeftelijkc materie. 20. Begin der Rjformatie ofnieuwe gevoe-

lens daar in opgekomen.41 , Z, Reformatie, Schaft de oppermacht van den Paus

«f. 227.240.241. Wet van fucceflie. 142 Z, Succeffie. Opftand van vcr-

fcheide Provintie daar in, door't oproeying der geeftelijken,tegcn den Koning.

37*. Z,Opftant. Metde Schotten in oorlog f26. Z,Scbotten* Metde Fran-
ten in oorlog ,4. 7, 5-45» Z, Hendri^dc VIII, Parlament*

Ertfmus , 19. 1Ö4.

F.

FIfchtr, BifTchop van Rochefter. 2*9.bleefvolhardentotzynondergang,groot
geloof te Hellen inde voorleggingen van de Non van Kent. 254. 2ff. %<;(>.

wygertden eed vanfucceflietedoen. 257-gevangcn. 259. S 17* veroordeels

adj. j78.oathooft. $7%> afbeeldzel: en oordeel over hem willende Hendrik

Mmmm voor-
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voorrang niet erkennen, f78, 579.

f/orfHjf/e,dc Mediccs meefter daar afgemaakt. 148.
Forejt , Martelaarfchap. 5-07, yo8.

Forrf/?,gevat:ge..isei,dood om dar hy niet wilde ondertcekenen dat Hendrik 't

hooft: de r Kerke wasjen 'c Evangelie Gods woord buiten 't belluit der Kerken.

Yox na Romen gezonden ter oorzaak van de Echtfcheid'ing. 92, 93.
frits (Jai,ei\ Biifchop van Londen. Sh
Frith v\ eerlcgt Morus. 26 f . beftrijd de leer der lichamelijke tegenwoordigheid* 270»

zyn redenen tegens de ligchamelijke tegenwoordigheid door JMorus weerlegt,

en zyn weder verantwoording tegen Morus. 272, tot 275 zijn gevangenis : on-

derfoef^'.veroordeeling: en verbranding. 275,276,277,
Franfoisde I. zyn komft tot de i<Croon van Vrankrijk. 5. Overkomlt in Enge-

land. 6. word van den Kjiz,er voor Pavia ge(lagen en gevangen, en door drang
van Hendrik , weder los.8, 9. Xamenkpm\tmetViendri\^y 208, met den Paus,

223,214. en met den Keiler» 447.Zemden Biflchopvan Bayonne na Romen
om Hendriks Echtfchciding te bevorderen . 116, 117. in Oorlog met Hendrik,
enop wat voorwendingen dien oorlog ging. 536, 545-, 5-45, -vrcede met den
i^eizcr.245.

G.

t^Ardiner [Stteveri)m R^mcn gezonden om Hendriks Echtfcheiding te bevordc*
^ren. 92. roeit den -Koning op tegens de Sacramentarifen. 414, vervolger der

Proteflanien. 487. uit de executeurs van 's I\onmgs Tejlament gcflootcn»

S72..
Gajihui?en , ecnigc daar afin 's Konings handen geftelt. 441»
Gebeddes Heeren. 480,
Geeftelijl(en gefchil over het inhe&it newewharcropengekomene beneficien, vol»

gens't recht van de Kjoon. 2o,2l.ofhaare perzoonen ki misdaad vervallen

firafbaar zyn voor 'nvereltqe gerecht, of niet , aan weerzyde betwiflredcnt. 2r,

tot24, 27, tot 53. belchuldigen BjkaartH"*"e vanKetterye:dooden hemin
degevangenis, enlaatenzyn doode lichaam verbranden , 't gene hen by'c

* volkingrootehaatbrenght.24 tot27. Wolfey Helt middelen te werk om haar '

domheid en ongeregeltheyt van leven te hervormen , en tot dien einde word
een vergadering van gceftelijken beroepen. 36,37. gedrongen veel gek aan

den J^oningop te brengen,en acle daar toe dienende^S.ceiiigc van hare-^eo-

jlers vennindert,enuitdeszelfsinkomfkCo//e£j>» voor de Studenten geftigu

40. ver-val onder hen inleven en leer. 5 f. Wetten van 't Parlement tegens

hare misbruiken, tot haar intooming gemaakt, en, dooi 't gezag des Konings
doorgedrongen. 144, 145. Intooming der zelve door den ü^pning. 147. hare

goederen verbeurt verklaart . 1 8l- wat geragde Koningcnv*n Engeland-, volgens

't recht van de K^oon , over de zelve hebben , en van tijd tot tijd , als zy 'er in-

drank op maakten, hebben gebruikt. 181 toti8?.verklaarenden Koning voor

cpperbooft der i^erken in zyn Koningrijk :belooven alles op 's^pnings belie-

ven
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ven te doen : brengen groot e zwommen gelds op, voor hun overtreding ; en beko-

komendaarop kivijtfchelding van den Koning. 185?» 190, 191 Wanorder on-

der haarom 't beloofde geit op te brengen. 195.194 Klagten van 't laagerhuis

tegensdcr iclvege-weldenaryen. 196,197,204. weinige daar af int Laager-

huis,. en vermoedelijke zitting voor de Reformatie 'va Engeland. 216,217.
Onderwerping aan den Koning, en wet daar afgemaakt; 24 f, 246. ook raa-

kende haar verkiezing en de inivijding der Biffchoppen. 24 6, 247. beiweeren de
wetderfuccejfie j en erkennen Hendriks opperboojdigheid. 2 f6. Misnoegen te-

gen den Koning over 't vernietigender KJoojlers: wat oproer zy daar op -ver-

wekken : dat nog aangroeit door 't Nader Reglement aanhun gegeven wee-
gens de Religie. 36 f, tot 372, 382. oordeel van eenige wegens de Oppermagt
tier Koningen. 409. Huwelijken en ongehuwelijkten Staat der zelve. Z, onge-

huwden Staat* In Qommedienen klugten ten fpotgeftclt. f2 f. eenige daar af , die

derebelien hadden opgeroeit, gejlrajt. 583. Z,GeejtelijkJ^eid, Monniken.

'Geeftelijkheid in Engeland
, Wet tot betugelmg van hare magt. 346,347. verklaart

zig tegens 't ConfiUe vergadert door den Paus. 3f9,$6o. Vergadering. 348. Z,
Vergadering. Nieuwe beveelen des Konings , tot hare regeling, door Krom wel
gegeven j 410,411,421. ook door den Aarts Binchop Kranmer. 420, ver-

klaart zig tegens des Paus ban, 408. oordeelt tot vernietiging van 't Huwelijk

van Hendrik met Anna van JQleef. 461. NkrtTw mandament des i^pnings tot

regeling der zelve , byzonder in 't fiuk van baar Prediken. 520 tot f25". Z, Gee-

flelijken Monniken* In Schotland , hoedanig voorde Reformatie geftelt en ver-

vallen. 505. f04.
Gehootunambeid aan des Konings deelaratien , door wet van 't Parlament aanbe-

voolen: waar op dit ruften, en met wat bepaaling het was. 4$?. 4^4,
Geleerdheid van Hendrik de VIII. hoedanig. 18, f59, f60 vanMorus. $}l.van

Buchanus. 513, 5-14.

Geloof's belegt nis te s ronden op de Schriftuur. 3 f2;
$}cloo

j
(bet Cbrijtelijke) wet raakende een verklaaring te geven aan het zelve. 46 f

fitting daarover. 470. wat onderzoek, deze vergadering dee tot verklaring

vandeChrtjldijkeleer , zo in 't gemeen, als in 't byzonder raakende 't recht

verdrigbmaakcnde geloof, 471. ca de goede werken. 472,475,474. opwatwij-
• ze deze vergadering onderfoek dee over de Artijkplen van 't ^poftolifch geloof ,

47 f. en de leer der Sacramenten. 476. 477. hoeze haar verklaarden over den
Loop; 477. de B/Vgfe; 477. 't<Avontmaal;4j8/tHw\veltjk;,47$. dcgceftelijkc

order, 478. 't vormsel; 479. en 't laatfte Oli^el : 479, hoe over de tien geboden,

479. 480.
y

t gebed des Heere , 480. ^Ave Maria-, 440. over de vryewil-, 481:
feckv<i<ii-d»g?w<Mtywg;48i,482. en goede werken. 485. deeze verklaaring in

*fr-«4 gegeven, en met wat worm/m der geeftelijkcendc des Konings. 485? •

484. OordeeUn over dit boek, zoovan de Reformateurs als Roomsgezinden.

484, 48 f..Z ^Artykelen, Religie.

Cevly overmaatig gegeven aan Hendrik de VIII. wegens ïyn geleerdheid , en

wat zugt hy daar toe had. 18, 19.-

Gierigheid engeltzarneling van Hendrik de VII. 2. 3.
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Godsdienfl, Z, Religie»

Gotde werken. Z. Werken»

H
H.

'<^Amilton Z, Patrifc.

' Heiligdommen , Z. E^eliquien. nion.

Heiligen, haare aanroeping en Rjliquienby de Monniken ingevocrt wngelttetrek.*

ken, zo^.Eeringe ev\ aanroeping, Artykeldaaraf , V. 501,302»
Hendrik.de VII. gierigheid en geltzameling. 2.3.

Hendrik.de VIII. komt in 't bezit van de Kjroon van Engeland met groot genoegen-

en acfcf/wg van 't volk , en waar dit byzonderlijk uitrees, 2. Zyn Miltheid en
groore xerkyp ijlingen» 3.4» In war hooghachtinghy ftingby Uitheemse Vorken

,

dewyl hy altoosden Balansmaaker was tuffen Vrankrijk en Spanjen.4,
f, 6, J*

8. Beoorloogt Lodewyk Koningvan Vrankryk-, en maakt weervreede met-
hem. ƒ, van Kjizser Karel en Koning Franeois re gelijk aangefocht, fluit hy , ten

voordeel des Keizers, tegen Vrankryk. 6, 7, 8. den Kjiz.er te groot worden-
de, en 't Huwelijks verbondt met de Princes Maria afgegaan zynde, fluit hy
met Vrankrijk tegens den Keizer. 8. 9. Slaat de Schotten , en onderhoutze vor-

mers met geit om van hen niet gekwekte worden. 10. 11. Hoedanig hy zijn

2ake in Engeland bcfteldewegens't verkiezen zyner Rjadsbeeren, groote ht-

dienaars van Staat t en groote gunfteling : 1 1 tot 16. Zyn neigingtot Kjndertn» 16*
Zyn Staat in oplicht van zyn Parlamcnt.17. Hoedanig zig het Kerkelijk? onder
hem toedroeg , zedert zyn komft tot de kroon toe aan 't begin van't proces zy-
ner Echtfcheiding. 17.20 tot 41, £Otot6o. zyn voordeclige o/iW/Hg , School-
ze Godgeleerdheid; en neigingom gevleid te worden. 18. 19. wzt onderdanig-

heid hy altoos voor den Paus had, voor zo veel die op 't recht van de kroon
geen indrang dee. 20.21. $JL zyn dienflen aan de Paujjen, en yereeringen hem
dies aangaande van de Pauflen toegezonden. 5}. 54. 37. fchrijft tegens Luther,

en krygt den Tijtel van Beschermer des Geloofs. 5-7. yS.Trout, na voorgaande
yerlooving, difpenfatie van den Paus, en na gedane proteft , aan Kjtrin*, dog-

ter van Spanje, weduwe van zyn broeder Arthur , en behoutuit dat Huwe-
lijk niet meer in 't leven als Maria, die hy aan verfchcide Vorften aanbied en*
in ondertrou geeft. 6? tot 68. By watgelegentheidenopwatgrondcn, hy in

twijjfel raakte ofzyn Huwelijk al wettig was: en wat hem in vreten en hoope
'

bracht om zyn Echtfcheiding te bekomen. 6 7 tot70.I25'» 126. Middelen tot

zyn Echtfehtiding aangewent, en reedenen die daar voor waren. 71. 72. 81
tot 96. Z, Echtfcheiding weigert, op de daaging vanden Paus, tot Romen te

verfchijnen. 136,163.164.211. Brydelt, en hoe, dcGeefielijken. 14^147
door wet van't Parlement van zyn Schulden kwydgefcholden. 146. Dat den Paus
hem , twee vrouwen te hebben , heeft willen bewilligen. 162. verklaart , en
waarop, de goederen der Geejlelijke» verbeurt te weezen. 181. door de gce-
flelij/f hcid van Engeland , voor 't opperhooft der Xjrke in Engeland verklaart,

geeft hy op zekere voorwaarden, ktvijdfchelding aan de geefielijken wcegens
hunne overtreed ingen der wetten. 189,190, 279.2 ƒ*. filet Laagerbuis ver-

iba&fV
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baaft,dat het niet onder dealgcmeene vergiffenis begreepen i's, verkrijght de
zelve meede vanhem. 191. zeer \waarmoedig geworden, febeid zigafvande
Koningin, 192. 195. met het Laagerhuys in misverftant. 196, 197. zvn parle-

ment maakt een wet , waar in de^innates ofgiften aan 't Roomze Hofafge-
fchaft worden. 197. 198. verwijtingen die hy , in -zekere brief, doet aan den

fans, I99. 200.201 Buüe van den Pans aan hem over ft oprechten van ecnige
Bisdommen. 203. Misnoegt dat veil lid van't Parlement voor (lelde Katrina 'te

herroepen. 204» 2o>. zyn zamenkomften befprekmet Francois. 2o8. Trout
e^inna van Bodan.Zlo. zyn Ellendig einde en dood over zyn Echtfcheing , voor-

legt. Z fo. 2 f i,de^Annates ,en Tienden hem tocgewcezen. 290, wat men
in 't parlement , om geit te fchaffen , voorgaf dat hy goeds gedaan had voor-

'irij^.161. door wat redenen de Informatie in 2ynrykaf-en aangeraaden
280.281.282. in verloop van %ynleven tot groote ongeruflheid , eigenzinnigheid.

flrengkeid, (Irafheiden wreetbeid vervallende. 2^9.190.291. f74. uit wat in-

zigtenhy de vernietigingen der KJoofters bcfloot. 307. $08. onderhandeling

met de Vorften van de Auxburgue Confeffie , en waardoor die afbrak. 319. 419.
verheft op fohanna Seymers, $20. de Koningin ^Annavan Boelan in ongenade
byhem, en dit uit ergH^tfn op haar. 320. 521. zyn Echtfcheiding met Anna.
33o.trout, eendagna Annasdood , meijohanna Seymers, 338. Maria, zyn
dogter ,' een volkome onderwerping aan hem doende , verzoent hy met de
zelve, en geeft haar plaats , en een fchaars onderhoudt , aan 't hof. 3 59. 340»

341. beminde £//ƒ*<*&<:* teededfk. 341. Doet een nieuwe wet van fuccejfie ma-
ken. 343. 344. De nieuwe Paus zoekt zig te vergeefs met hem te vergelijken

345". Be kragtigt de nieuw gemaakte ^Arty kelen der Religie , en geeftze met een

voorreden in 't ligt. $56, 3 S7- Gedaagt voor 't Concilievan Mantua,en van zyn
geeftelijkheid afgeraden daar te verlchijnen, geeft daar tegen een manifeft in \
licht. $59 60.361. Polus , zyn Neef, in Italien , fchrijfc een boek , regens

zyn Echtfcheiding en opperhoofdigheid van de Kerk, dat weerlegt word.
562. $6$. De Monniken ftooken oproer tegenshem, enmerkenhem aan als

een die in den ban is. ;6g. 369. J71. 371. klachten en eyjfchingen tegenshem
gedaan van deoproerigen, en zyn verantwoording daar op. 573. 374. $79. 380
381. $82. verfcheide Provintien (taan tegens hem op , welker rebellen hy , niet

door de wapenen konnende dwingen, verpligt is een algemeene ve rgijfenis toe te

ftaan. 175 tot 38 f; De groote Abdyen , door willige afftand , mede in zyn han-

den geftelt 38 f tot tqó.^zS.Roe baatelij l^hy tezamen afgemzih wierd.402.

405.409. Ban des Paus zegens hem , en tegens zyne medeftanders , met
verbeurtmaaakingzyns Koningrijk : aanmerkingen op dceze ban: en verkla-

ring van zijn geeftelijkheid tot kragteloosheid dezer ban. 403. tot 409. Zijn
Staat in geruftheid gebragt zijnde, word hemeen Zoon gebooren , de Prins

Eduard, wiens moeder het beftorf. 4C2. Hoe hem hier op al de aanhangers

vanden Pawfogten te believen en toevielen. 413. 314. mijiredent openthjltin

een vergadering van veele groter over de lichamelijke tegentvoordigheyt van
J. K.

in 't Sacrament,en leytgro r.e gforr'e daarby in.416.417.41 8. zyn betluiten over

de fes Arty kelen ten voordeel der Roomzen, met flrenge verpligting tot onder-
houding dcrzelve.42.6,427.Wet des Parlements. welke aan yder belafte zijn ds.
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claratim te gehoor^aamen. 453 434. zyn zorg

,
gcnegentheid en agting tot

Kranmer. 4^6. eenige Gafthuy^enxin hem gegeven. 4.4 1. wathydee met de
Landetyenen textyibdyen£ï\'i geit &zt van haar verkofie goederen was gekomen.

44 i. na voorflag van verfcheide vrouwen aan hem gedaan,dringtis>ow«;e/ zeer

hart op Anna van Kleef",aan welke hy verlooft word,maar , na haar in 'theime-
lijkgeficn» eneengroote afkeer van haar gekregen hebbende, weet hy niet

onder wat dekmantel hy ditHuwelijk opfehorten en ontgaan zal : trout echter

noch met de zelve, en blijft volharden in zyn afkeer. 44 f tot 4 fo. De Duytfe

VorÏÏen misnoegt over hem. 445- 446. 4 f f. 48 f. verheft op Katarina Hou-
waart, die hy naderhand trout. 45?. zyn Echtfcheyding met Anna van Kleef.

461. tot 464. Door 't Parlement aan hem in zyn behoeften, geltmiddelen ver-

fchafr. 466.467. Stigting vaneenige nieuwe Bisdommen. 4^ f. 497. Staat van
z>yn Hofen.%al;en 'm dzzetyd. 498. 49Ó. Zyn beftemdezamenkomft, en be-

zending aan den Koning van Schotland, loopt, tot zijn misnoegen, vrugte-

loosaf. 5,01. fo?. 5 10. in zyn vernoeging over de Koningin , word hem haar

onkuis leven, tot zyn groote droefheid , aangebragt : en de Koningin daar van
overtuigt zynde, met de dood geftraft. f r4tot fi8. Wetdes Parlcmenrs, wel-
ke hem in't bezit (\e\de der Gajlbuyyn , Collcgien, enz. 5 18 Raakt, en op wat-

voorwendingen , in oorlog met de Schotten. f2f. $16. Handelt met de Schot-
ze gevangeHecren over een Huwelijk van Prins Eduard met de PrmcesiUfa-

ria, om zo Schotland en Engelaudt te vereenigen onder een hooft. f29krygt
nieuwe onderltand van geltmiddelen om tegen Vrankrijk te oorloogen. 5$o«,

Sluit een huwelijk tuffen Eduard en Maria , 't geen , door de Franfje FaBie
aan't Hof van Schotland, weder verbrooken wierd, ^j tot f;8. Iu oeriogh

metde ïranjfen, en op wat pretentie dit ging. f $6. Trout Kjtrina Parte.

fj6. vervolging der Pratefïantcn ; en ftrafvan eenige die haar vervolgden»

f$6 tot f39. voortgangen verwinningin Sehottand. 544. na^bezorgin^ van
zyn zaken rn Engeland, fteekt hyover in Vrankrijk, daar hy B oiogne in neemt,
en weer t'huys gekomen zyn Seheeps vloot tegens Vrankrijk uit zent, f4 f. f46.'
Onderftant enprefent, door 't Parlement , aan hem gedaan, f 5-5. Zyn vét,

maaning aan de Geeftelijkhcyd om hen tot befcheident,,cid te brengen , en aan

de Leeken om-niet langer den fpot te drijven met deverklaringendie de gee-

ftelijke uit de Schrift deeden, dewyl dat dingen waren boven hun verftandt.

f f&• f 17' belaft onderzoek te doen waar verfcheide groote t,omme geldt s wa-
m? gebleven, die hy gegeven had tot hulpder behteftigen en onderhout der
groote -weegen, f f7. maakt vreede met Vrankrijk^, en waarom. 5 f8. de Ko-
ningin Kjtarina Parte van te hoogmoedige ketterye ,by hem verdagt gemaakt,
verzet deze (lag door haar needrige en vrouwelijke onderflefong onder zijn ge-
voelen. f64. {6$. $66. zyn pijnli^hcyd grimmigheid

, fiekfe t
Tefïament, en

dood; enomftandigheden, wegens dit Teiiament, en de verborgenhoudinge

van zyn dood. 57 '• tot 574. welke zyn ly.tndcn en de %al{en waren , die
hem, in de laatlte jaaren van zijn regeering, kwelden en hem bragten tot

een -wreedefirafheyd te htbben tegens zyn eigen onderdanen van de Paujfelijt-en

aanhang. 5-74.575. voorbeelden van z,tjn 'wreetbei'd tegens de geenejdie hemde
rang.jü&t wilde geven voor den Paus. f7 f. tegens de Kathuywrs

, 576. $77.
tegens
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tegens lieden die zeer \lrafbaare discourfen, van hem gevoert hadden, ƒ76. j"8f

.

•ƒ86. ƒ89. tegcens Fifcher
, %y% f78. T, Morus , ƒ79 tot ƒ82. tekens de B^~

lellen, zo wereltze als geeftelijke lieden, ƒ82 583. 590. Forrejl
, 484. en te-

gen de vrienden van den Kardinaal Folus. 58 f. ƒ86. Dat deezen wreeden
Koning eer te Hellen is onder de rang der Groote Vorken , als der goede Konin-
gen. 590. waar uit het blijkt dat hy zeer geoejfent was in de Godtideertheydt.

ƒ99.600. V. 35"8'3f9. }6o* geweezene boetten. 604. Ty tel van Iers in-
ning. 629.

Hartoghvan Norfolk, Z, Norfolk*

Hijhrie van Zanderus, Z, Zandcrus.

Hof van Engeland, hoedanig geftelt (A. 15*40) in opfigt tot de Religie en Re-
formatie. 498.

Hoogmoed vanWolfey; hoe groot. 3 f.

Hulding diedeSc&ofttwfchuIdig waren tedoenaandeEngelzcn > twiüreden daar

over. ƒ26. f27.
Hunne (Rjjlyart) door degeeftelijken in recht betrokken: van Kjteerye befchul-

dight: en in zijn gevangenis door de geeftelijke omgebragt, 24. 2f. 26. Zyn
dood lichaam als Ketters verbrandt 't welk by het gemeene voll^ zeer kwalijk

werd ogenomen, en dcgeeftelijfyeyd in groote haat brengt. 26. vervolg van

dit werk, 27.

Huwelijk tuffen Lodewijk en Hendriks Sufter. 5. onderhandeling daaraftuflèndat

van de Jonge Princes Maria (Hendriks Dochter) met Keiler Karel , Francois

de I, en den Dolfijn, 5. 8.65.66. van de Prins Arthur met Kjtt*rina dog-

ter van de Koning van Spanjen. 6l. ƒ2. van Hendrik.de Vlll, met Katar
1

'na
,

zyn broeders weduwe. 63.64.65'. de wettigheid van dit Huwelijk mtwijf-

fef getrokken. 66 tot 69. gevaar daar dit Huwelijk £wg»;W in wierp. 69. re-
-

denen tegensde difpenjatïe die'erjuliusdell. aangaf. 17$. Onderzoek ge-

daan op de wettigheyd van dit Huwelijk. Z, Echtfcheiding. Met wat redenen

en bewijzen men beweerden de onwettigheid van dit Huwelijk. 167 tot

172. Redenen voor Katrina tot -wettigheid van 't zelve* l7noti78. en we-\

der beantwoonding daar op. \ 78. 1 79. 1 80. Dat het voltrokken is door de onder-

trou , fchoon'er geen vleefchelijke gemeenfehap op volght. 171. 172.

46 $. vanden Hartog van Orlians met Katrina de Medices, Night vanden

Paus, beflooten en voltrokken. 194.22$. 224, datvan cJnnavanBoelan met

Hendrik onwettig verklaart. 3 38. 243.348. van Hendrik, met Johanne Sey-

mtrs 538. Met ^AnnavanKleef', en de onwettigheid en nietigheid daar af,

$49. 461. 46Z.46} .Der geeflelijke perfoonen. Z, ongebouwde» Staat. Wet of

Artijkel daar afgemaakt. 466. 478.

I.

ItJcob Bainham ,
gevangenis : befchuldigingen , en Martelingh. 269*

270.

Iacob, Koning van Schotland. Z, Schotje Koning*

Usob Swrd* Z,StHAri* T1
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Ijhersheid van Hendrik op zyn vrou Anna van Boclan, en wat de zelve ver-

kerkten. $21. 322.
Un Nikplfon vervolg: op betigting van Keuery. 41 f. .zyn t-wiflreeden met den

Koning in een groote vergadering , over de ligchaamlijkc tegenwoordigheid
Chrifti in 't Avontmaal: zijn vermomming: en Martelaarfchap. 416. 417»
418.

Inivcyding van een Biflchop. 495".

lohanna Seymers. den Koning op haar verlieft. 320.Trout den Koning. $$8, öerft

in de kraam van Eduard. 402,.

Icrlands Koning, tytcl 629.

K.

Y7 <yird'maal Adr iaën , zijn eed aan den Koning van Engeland. 21.
-*^r Kjrdiuaal Volley. Z, Wolfey.

Kardinaal van P^avenne voor den Koning omgekofr. 202. 2o$
Kardinaal Breton. Z, Breton.

Kjrri, Aardts-Hartog van Ooftenryk, erft het Koninkrijk van Spanjen, en't

Key^errijk. f. tot tweemaal toe in Engeland om Hendrik op zijde te krijgen, 6+

7, verlooft aan Hendriks dogter , die hy Het zitten , en de Princes van Portu-

gaal ten huwelijk nam. 8. 9. door vericheide voorfpoeden hoogmoediggzwoi»

den, word een Paujfelijl^e Ligue tegens hem gemaakt , waarop hy toteenige

maaien toe R^omen in neemt
,
plondert, endenPdw* tor zyn gevangen maakt.

8. 9. 10. fielt, en verklaart zich tegensdc Eehtfcheiding van Hendrik met Ka-

trina. 101. 118, 127. izi. 1 f$ met den Paus in verbond getreeden , werd
hy gekjoont Koningvan Lombardyen en Keizer van Romen. 147. 148. 149
zyn -verbond met Hendrik. 432* 4^3- zyn voornemen tcgens de Protijianti-

fcheVorjïen in Duitsland: f71.
KjrelBrandon groot gunfteling van Hendrik de VUL zynopkomft: trout aan

de Koning Douagiere van Vrankrijk. 1 f . 16.

Kjrnes (de RJdder) na Romen gezonden voor den Koning. 20 J.

Kjijïali (Gregorius) nzP^omen gezonden om de Echtfcheiding te vorderen, en

hoedanig zyn inrtruÉtie daar toe, en zyn handel is ge weeft. 81 tot 86-

Kjttrma van .^irragon , trout aan Artbnr, en daar na aan Hendrik. 6\ tot 6 f

bloedige KJagten tegen haar 123. in 'c proces , wegens haar Eehtfebeiding voor

de Balie verfcheenen , zoekt haar decze rechters re ontrekken. 1 14. 1 zy. <jip-

pelleerd aan den Paus. 126. wat redenen zy had voor de geldigheid haares Hu-

welijk? van 't welke zy nooit wilde afftaan -

3 ook niet van den Tijtel van Kj>nin.

gin. i7f tot 178. 180. 217.221. de Koning fcheid van haar. 192. 193, haar

dood-, jjiï, Teftament; $ 12. en Lof. 512. 213. Z, Htwelijkx-Echtfchey-

ding.

KjtarinaHouward* 4^.468. 473. Den Koning, inzyn 2eer goed genoegen
over haar , haar onkuisleven aangebragt , word zy aangetaft >en van misdaad
overtuigt geworden, nevens de vrou van l^oebefon, verweezen, engefiraft*

f14 tot f17. wat van haar vonnis en leven geoordeelt wierd» ƒ17. ƒ18.

1^4-
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Kjtarina Farce trout aan Hendrik de VIII. f $6. beftooke *anflagomhmom

hals te helpen, en hoezy dien flag door een minnelijke en ootmoedige onder-

ftelling aan Hendriks kennis in geloofs zaaken , ontkwam. 564. jöf. f66.
Ketter Kjrel de V.Z,KjireL

Kcntzje, Non. Z ,Non van Kent*

Ke>k., wat. V. 3 f o.

Kerkelijke bediemngc, aanwyzing van eenige verhandclinge daar af inde Authcn-
iikeftukken. f93.

Yjrken- dienaars. Z. Order der Geef}el ijken.

Kj/kendimft Boeken , reformatie daar af. 48e,
Kerkgebruiken. Z, ceremoniën.

Kerkdijk* Wetten, ordinantie te maken omtrent de zelve. f43.opftel!ing om
eenige te verbeeteren. V. 2?2,

Ketteryen, of nieuwegevoelens ; in Engeland , welke en door wat lieden, (onder

de regering van Hendrik de VIII.) afgefwooren. fo tot f4. f?. 60.
Ketters hoeze van tijd tot tijd z\)n gefhaft geworden, enonder de PauflTen , om

haar geheel uit te roeyen,met vuur verbrand. 42. tot 4 f hoedanigen Wetien en

Proc^wntegenshen zijn gemaakt in Engeland onder Rykaard de II. 45. 46.

Hendrik de IV. 46. 47.48. Eduard de IV49. fo. en Hendrik de VIII. fo
tot f4.57- f9.60- Wet tot bepaaling van haare /?/<*ƒ gcftëlt. 244. 245, Z,

Marteling*

Kleweutdc VII. Paus var. Romen. Z.PausKlement.

Kiemende Lignetegcn Keizer Karel. 9.

Kloofters , ftigting, en vermindering, in Engeland. 39. 40. 41. 100. Algemeen

be^oek,der zelve. 296.297. lujlrukt ie voor de B c foèkers zo ten opfïgt der Man-
«e» als Vrouwen l^loofiers. 297. 298. 299. wat bevcelen en regelementendzav op
aan de Monniken wierden gegeeven. 299 300. $ci. verhaal van de geboorte

voortgang, gunftige en ongunm'gc gevallen der zelve in Engeland: en in wat

flaat zy waren toen Hendrik:de VIII. beftont haar te hervormen, ^or tot 307.
Hendriks heimelijk btfluit om haar te vernietigen, en tot wat in?igten. 507.

$08. raport van de ongeregeltheden daar in gevonden. 309. 310. welke door

willige afftand in de handen des Konings geftelt. 310. J'II. vernietiging

der kleine, en hare tnkpmjïen aan den Koning toegeweezen. 313. 314.

$\ f. Befluit des Parlements tot hare vernietiging: itifiruktie tot uit-

voering van 't zelve: inkomfle der Kloofters: verkpoping van hare goederen'

en Landeryen : misnoegen hier uit gcreezen by den CAdel en by 't ge*

meen, 't welk, door de verdreevc Monniken, zeer opgeftookt. wierd ; en

wat maatigheit en verfagtingdaar in nog van den Koning wierd gebragt. $"63.

totjöp.O/jfhjn^en weerspannigheid hier uittegensdenKoning ontreezen.^72;

37 j. Nieuw beq>e1{ der kloofters, en inftruktie daartoe. 38 f. vrywillige af-

fiand der groote kloofters aan den Koning. 386. Z, *Jbten. klagten tegensde

infehraperyen van hare^oej^r*,369.vernietiging van allede overigen,en op wat

wyze dit gefchieden. 440. 441. tot wat waardye en inkpmfte zy liepen, en tot

wnt gebrnif^harc Landeryen en gelden wierde gekeert. 442. wat nut degeleetd-

heid al, en niet, door hetfchrijven van bare Monneken , had. 44 3 .Z, Monniken»

Nnnn Jib~
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jtbdyen, Geeftelijken*

lenigt (DoEier) na Romen gezonden om de Echtfcheiding te bevorderen?

8r.

Koningen ) redenen voor hun gtz>*g over de Kj rk- '^ 177. wat geogde Kc
ningen vanEngeland hebben m %eejielij!{e flojfen. i2i. gronden en redenen voor

hun Opperhoofdigbtid /»'/ Kerkelijke
,
gettokken uil* het O. en N. T. uit het ge-

brui^ der eerfte Kerk? n
->

uit de reden, en uu de Wetten\an Engeland. z$y tot

2 $7. bepaaling van deze macht der v.oorften 227. 238. het oordeel van eenige

BilTchoppen weegens hun Oppermagt. 409. in welk geval zy niet en al, zelf

zoude moogen Preüktn , en uit de Ueeken eenige tot Predikers zoude moogen
•rdineeren , V. 2, ƒ6. ƒ10.

Kjamner , wat voor een hy was: van wat /wW/ï : zijn r44<i aan den Koning in

een korte weg tot zijn Echtfcheiding te vinden : en wat achting en gunjl hy by
den Koning verkreeg. 138. 159. zijn Boe/^van de Echtfcheiding. 149, 1 f4. ar-

beid tor ^omen om zijn Boek te verdeedigen. 164. van den Koning uit Duits*

land geroepen tot het zAardsbisdom van Kantelberg, en hoe fchorvoctent hy over

kwam: Buüe, en eed. 21$. 214. Z15 wyft w»w>in't welkhy'tHuweljjk
van de Koning met Kaïarina vernietigt. 219. arbeid, met de K°» i ngin, krag-
tig voor de reformateurs : zijngemat igbeid , en /o/. 279 door iQrowivW by geftaan.

280. ftrydige /wfy tegen hem. 280 zijn vertoog aan de Koning voor een Hffor •

matie. 281. vertoog weegens een algemeen Concile. 28}. 284.doet zijn aardts-

biffchoplijk £<xo*£ aan de kloofters. 296. wat zijn oogmerk was in 't vernietige

der Kloofters 308. na'tgevangeneemen van de Koningin J^nna , uit naam van
den Koning, belalt uit Londen te vertrekken zonder hem te fpreeken. %z f.

febrijft aan den Koning tot verfchooning van de Koningin. 326. 327. ver/wa^-

#«£ in zijn party voor de Reformateurs. 420. 421 . 422. 4 j8. wat hy by bragt

op 't gtfehil raakende het Avontmaal, 423. de geloften van kuissheid
, 425 de

Zjelmijfen, 42} 't Huwelijk der gceftelijke, 424 en de oorbiegten, 424 zorg
en gencgentheid van den Koning tothem.430. fchrijvt, op 's Konings ver-

zoek, een Boel^ tegens de 6 ^értykelen die in verfchil hadden geftaan, en by

wat ongefien geval , dit Boek van hem vervreemtwierd, en in handen der

Roomsgezinden vervij. 437. fpreckt edelmoediglijk voor Kjom-we l , die in

's Konings ongenade gekomen, van alle vrienden verlaatenwierd. 4^6 aan-

flagen tegens hem , kragteloos uitgevallen. 470 wat zijn oogmerk was in 't ftig-

ten van nieuwe Bisdommen. 496. bevordert de Reformatie. f$6.Cenfpier*tie

tegens hem beleid: als een voorjfander der Ketters befchuldigt : van den Ko-
ning zelve daar over bezogt, en aangefprooken : zijn befchuldigers uitge-

vonden, en zijn groote goedaardigheid tegens dezelye. $f9 tot föl.vcrjler-

king van zijn aanhang, f47. f48. Nieuwe Confpiratie teegens hem : den K*-
ning waarfchout hem daar af

,
geeft hem raad , endoet hemonfchuldigver-

klaaren. fé2. 5-62. f64. zijn Jianmerkjng over verfcheide draaiingen , e*
punten van Religie. 5-92- 5*93.

Krotke in Italien gebruikt om allerlyc gevoelens op tencemenoverde J^ff-

tightid of onwettigheid van Hendriks Hmvelijkjnet Katrina'. Wllbeleidhy hier

in hielt , en wat gevoelens hy 'er bekwaam. 1 y2 tot 158.
Krom-
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'^romwel (Tomds) gunftig aan de Reformatie; en zijn lof, 280 gemaakt tot Stad-

houder Generaal en Vice Regent ia Geeftelijke zaaken. 29Z. 293. fagtzinnige

brief van hem aan Schaxton , Binchop van Salsburg, op 't gene daar mede dee-

zen Prelaat hem al te hay befchuldigden. $94. in harde ivoorden en vyandfehap

met den Hertog van Norfolk 436. 437* zijn aanfpraak weegens de i^7/g/eaan

't Parlement, tot groote lof van den Koning. 451. tot Graaf van Effcsge-

maakt. 4f2. in ongenade by den Koning '.gevangen: met waxmisdaadenbe-
ïchuldigt : onverhoort'm 't Parlement verwecken, en waarom', zijn vonnis, in-

hout van zijn vonnis, en ooideelcn daar over. 4 f4. 456 tot 46i.Slaafze

neerflagtigheid voor den Koning, en zijn doad. 467, <\6%.zJ[becldfel, 468. 469,
zijn ampt van Vice Regent vernietigt. 469,

JQtyperije aangewentom het Paujfchap te bekomen van een zieken Paus. 1 II.112.

11?. 114.

Kjvifting van Hendrik de VIII. 2.

L.

T Eer {de Cbriftelijke) in Engeland in al haar dcclen verklaart. Z,G«-
P*^ loof.

"Lee^inge des Bybels'm huis en in de Kerken. Z, Bybel.

Liehamelijketegen-woordigheidChrtfli in' tAvontmael. Z
5
«yivontmaal.

Lollardifcbedtvaalingm o? %evoe\ens.49.$o. 54*57- f°J»

Lutber, Predikt en fchrijft tegens deaflaatcn, en krijgt grooten aanhang, f f.

56. 57. van Hendrik de VIII. weerlegt , en zijn te fcherpe weder beantwoor-

ding. 57. f8.
Luithr^en, vallen Hendrik niet genoeg in de hand. 163 Hendriks onderhande-

ling met de Luiterze Vortten van Duitiland , dog zonder voortgang ,
om

. dat zy hen aan hem in 't Reglement der Religie, niet heel onderpellen wilden.

319. 419. waar in zy met dezen Koning al eens waren en waarin zy van hem
verfchilden.^j}. 420. 445. Z, Duitse ybrflen.

M.

MAapivank.ent«Z,Monv4*Kjnt.
"

'.

MarbeJ^z\)t\ greote naarftigheid omtrent eenigcPlaatzen der H. Schrift by

een te (tellen. 5 38. ., , .

Maria
, Dochter van Hendrik en Katarina , geboorte : voorflaagen van er uit te

• Huwen' en twyffelinge over de -wettigheid van haar afkomlt. 05. 66 tragt met

den Koning, haar Vader te verfoenen , en, haar ten vollen aan de zclven on-

derworpen hebbende, word/'» gunjl aangenomen, en aan tHot een Jehaars

. onderhout toegelcgt. 359 Mo *4*- Seftelt onder de ran& der Erfgenamen.

JaVu\ Dochtervan Jacob de V. Koning van Schotland, Handeling om haar

aan Prins Eduard ten Huwelijk, te geven. f^.bcfluitvanditHuwelijK» en

Nnnni ,

lzei"
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'c zelve door de Franse Faéïte weederverbrooken. 5-3^. tot f $6.

Martelaars. Z. Marteling,

Marteling der Reformateurs en Protefkntcn in Engeland -,26%. 269,270.271.
276.277.403.418.492,494. en in Schotland, f02. f07. f 12/5-1$. 548
fff. f52 der Vausgezinden in Engeland. 493. f7<$. 577. f 82. f83. f8f. f86»
Z, vervolging,

Melanton, zyn briefaan de i^pning, hem radende met de reformatie voort te
vaaren, f96. v. $14.

Mtniflers of Dienaars van Staat, hun valsheid en ontrou. 130.
Mis

, de verborgene , en gefchil daar over. V» $21 tot 529. 242 tot

Misdaaden van Staat , wat misdaaden daar voor geacht, 260,
Monniken hun ongebondentheyd: en oorfprong van Hendrikshaat op hen. 2

f1.'

253* 2f4- wat c^mr zy tegens Hendrik verwekken. 25*0. 294. wat hun
uitvindingen waren omgelt tefchraapen van 't volk, $04. $of beleidenis van
haar fnood leven in de Kloofters. 388. 389. hoe hare ongeregehheyd rugtbaarzn
openbaar wierden gemaakt ; 396.397. als ook hare bedriegeryen door de JRe-
liquien en beelden, $97 tot 402 Z, Kloofters , Geejlelijc/^e

, Geefielijcju
heyd,

Morus. Z, Thomas Morus.

N.

N^chtmaal. Z, Avontmaal,

Nieuwe Teflamttu door Tendal m 't Kwgek overgezet, f8. in Engeland
evfrgetjonden : den druk opgedoft: en wecder Herdrukt, 2,61.26$ Z, 5r-
fep/.

Non van Kent
y
haar gemaakte verrukkingen, openbaaringen; voorlegging van^s

Konings dood ; aanhang van geeftelijken: en haare yïr<*/ 247 tot 25 f.

Norfolk (Hertog van-) treetmeteen heyrin Schotland. 527. verhaal van hem 5

en veroordeeling. f66. f67.568. wat voor misdaaden hy voor den Koning
beleed begaan te hebben, f69. Condemnatte, en hoe deze niet volftrekt was
om uitgevoert te worden, f69. de executie zijnes dood, door de dood des
Konings, laatc fieeken: en hy losgelaatcn uit de gevangenis. 570.

O.

OLifel (laatfie-) 'tartykel daar af verklaart. 479. V. 267. ongehuwde hu-
welijken Staat der geeftelijken, difpuitdaar over. 424. V. $16, 329»

24 f. tot $fi. net daar af. 464.
Oorbiegten.^l^. 499. bewijzen om te toonendatze van godlijke t»/Mf/»gzijn. V#

$ ff. töt 362. Z, Biegten.

openbaaringe Gods , en voorzeggingen inde Non van Kent over de dood van den
Koning
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Koning. 270.zf4.-Z,

Oplegging der banden. Z, Reve(liging.
Opperhooft der lQrk_e van Engeland, dat het den Koning is ,.en redenen daar voor
2z7 tot 2j7. Hendrik daar voor verklaart. 189. 240. z fg. 29Z. 29*. 592
bcpaalinge daar af. 237. van de CordelUrs niet erkent. 294. Z, PaufTeliike
magt, ' '

JJ J ^

Oppermagt der Koningen, oordeel van ecniee BifTchoppen daar over. 409. Z Ko-
ningen. '

v-

Opftant,klagten en eyjicbingen der wederfparirfdige tegens denKoning in de Provin-
tien Van Linkplm,Jork,Lanka[ler en JVejlmoerland: des Konings -wapenen : beant-
woordingen

, en belendingen aan weerzyden : en eindelijk door een algemeenever-
giffenis des Konings weder in ruftgcftelt. 02 tot $8z. nieuwe opftanden. iBi.
$o$. Z, Rebellen.

Orders der geeftelijkjcn Predikers, verklaaringen haar raakende. 47?.
fpreekende vanhaar byz,onderemagt. 409.491101496.

Overblijfselen der Heiligen. Z, t\eliqimn.

Overheden
,
gezag der zelve over de Kerkdijken. 375»

P.

T) Arlement gehouden. %.H. 14. i£. 144, 180. 196. 204. 2*2,. 312.^42. 54$.* 421. 425. 4fl. f16. 5^0. 542. f y f. ^9. gemaakt Wetten. Z,
Wetten.

Pw£ Hamilton, Hiftorie vanzyn Martelaarschap , 5-04. 50 f. f06.

P*w/w de III. Z, PausPaulus, de III.

'P*/j, Taujfen, Staatkunde. 87. 107. kuyperyen om hun ampt. ui. 112. de
wwg* roegefchreven om de Koningen af te zetten , en van wat gevolg dit ge-
yvceft is. 3 67. $68. dienft van Hendrik, de VIII. aan de zelve in zijn acht eerfte

jaaren. Z4t<Aanmatiging. 181. 182. "W^BijJeboppen hen wel tegens hen hebben
geïtelt.174, E^der Prelaaten van Engeland aan hem. 2of. de rechtmatig-
heid van des zeXfemagt in twijffel getrokken. Z» Pauffelijkfmagt.

fans Leo de X. üerft. 5".

Paus Adriaan. 7.
Paus Klementdc VII. 7. 194. van Hendrik verfogt om zijn Echtfcheiding te doen

,

belooft zulksin zijn gevangenis, uitvlugt hier op: en wat Staatkjindig beleid

hy hielt , met Hendrik wat op tuyl te houden. 44 tot 88. 107. een garde

van 2000 man aangeboden, enwathembeweegden die te wygeren. 107.
wat hem beweegden de difpenfatievanjitlius de II. niét te vernietigen. 107.
108. befluit zigby den Keit>cr te voegen. 107. zijn geveinjtbeid* 109. 110

128. piekten, m. nj, in verdrag met den Kji^er , 'en bekommert voor
Hendriks gramfchap. 13 j, i$z.ig$. met Karel ingoetverftand. 147.148.
verandert van party, en verbint zich aan de Franffen. 149; verzoekt dat Hen-
drik de zaak aan hem fielt, wegens 't />roc« van zijn Echtfcheiding. zu. ver-

voegt zich inVrankrijk. 2i2 doemt 't gene in Engeland gedaan is in 't wijze

yan 't proces van de Echtfcheiding. 222. belooft vonnis te geeven in voordeel

Nnnn 3 van
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van Hendrik. 223. Fraocois verwerft dat Hendrik zig aan hem onderwerpen
zal, 't gene den Keizer, en zijn medeftanders, weer om verre flooten. 224»
225.zyndood. $40.

Ta<sPaulus de III. tragtzig met Hendrik te vergelijken. 344. 345* zyn ver-
lloortheid , lafter en ban tegen Hendril^ en zyn aanhangers ; en oordeel over de
onfeylbaarheid en macht der Pauflèn over de Koningen en onderdaancn. 403
tot 4c 7. zoekt andre Vbrften tegens Hendrik op te maaken . 407. 40 8, de g*e~

(lelijkheid verklaart zich tegens dezelve. 408.
Taujfchap , kuiperyom't zelve. 111. 112.

Pauselijke macht , des zelfs rechtmatigheid in ttvijjfel getrokken: op wat punten
ondtr^ogt : cnboeken daar tegen gelchretven. 227. op wat grond» en kracht

van gezonde reeden in Engeland ajgefchaft • en den Koning voor opperhoeft in

geeflelylyzjiiaken erkent. 227 tot 2^7. bepaaling van deze magt des Konings,
en door wat beleid en wet ten de macht van den Paus in Engeland ajgefchaft is,

2 $8. tot 241. Wet tot affchaffing van de heele macht des Paus over Engeland.

345. *4*.
Tatisge^inden ofPauffèlijkcn aanhang in Engeland , haar believing voor Hendrik.

41$. verfterkt zig aan 't hof. 419.420. dievyanden der Reformateurs
zyn, zoekende Engelue BsbeU te doen tmooren. £19. Hoe ftreng in de laat-

ftejaaren van Hendrik -vervolgt en gedood. j"7 f tot f90, Z^ Hendrik* Z,
r\oomz,egeeflelijken.

Penitentie en Boeten, Z, Biegt .

Planthoven der ftudieufe jeugd, om Minifiers van Stdat te kweeken, ontwerp

daar afgemaakt : en wat lchade de geleerdheid lee dat zulksgeen vooortgang

had. 442. 443. ook tot Leeraars van den Godsdienft. 496. Z, CoUe*

gien,

Polus (Rjinoud) van'tKoninglijkenblocd en zeer welfpreekend, uitVrankryk

na Italien getrokken, geeft een boek uit tegen Hendrik de VIII. dat van de

Engelzcn weerlegt word : Hy van zijn waardigheden in Engeland ontblood

,

wordtotRomen Kardinaal gemaakt. 361, $62, 36$. 8o$.*t Proces gemaakt

aan zijn vrienden in Engeland , en executie vandien- f8y,tot 588.

Proices vandeEchtfcheiding. Z,Echtfcheiding.

Prediking , hoedanige gebruikelijk voor en onder de Reformatie in Engeland , en wat

order men daar omtrent hielt. J22. 52$. f24.
Predikers ofeen Koning die in een vreemt land , daar geen Priefters zijn , uit ke-

ken zou moogen ordineeren. V. 25"o. 2 f r.

Priejlers , waar aan zy volgens des Konings mandament waren gehouden , by,

zonder in haar Prediking f20. tot f24. hoe de Sebolaftiken hare waardigheid

hebben zoeken te verheffen nevens die der Binchoppen , om des Paus magt te

vergrooten. 5-9 f. f96. ofen in wat gevallen de Koningen die uit Ieeken zoude

konnen maaken. V. 2 f^. z6o. ofzy eerder of laater zijn geweeft alsde Bif-

fchoppen. Z, Biffchoppen

.

Pr$tejlanten , vervolging. 487. 488. 5-37. f $8. met de dood geftraft. 492.

jj8.
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R.

R^ng der Officieren van den Koning, wet daar af. 4^5.
R^avenne. Z, Kardinaal van Rjveme.

Rebt IIen, opttznu Z, Opftant. Onderwerping. 3Ó2. 36$. hoofden gevangen, e*
gfMt'iü}' $84.algcmeene vergiffenis Vcrgunt.384.385', geeftetijkegeftraft.

f8*.
Recbtveerdigmaatyng, en de recht vaardigmaaking deor't gelood, onderzoek en

verklaaring op dit Iecrfluk.471.47j. 474. 47 5"
• 481.482, V. 30.

Reformatie in Engeland , begin, en voortgang daar af, 41,42. 55.5-6. 58.^9. 262.

263.266. 267. meelt van geringe lieden gevolgt. 266. door wat groote lieden

van Staat voortgezet , 27S. 279. 280. J5 k en befireeden. 280. 3 fo. 5 f J

,

door wat redenen den Koning *f en <w»£oWrH. 280,281,282 Wet en rege-

U;ntntvzx\ \ Parlement dies aangaande, f 50. f$i. 5-32. nieuw ontwerp daar af

turTchen Frankrijken Engeland. 5^9. V« 3 14 • brief van Mrfanton radende Hen-
drik daar mee voort te gaan. f96.V.3i4- mScbotland , beginzel en voort-

gang der zelve. f02. 503. foó. f09. 529.

Reformateurs in Engeland, hoewredelijk -vervolgt onder Hendrik de VIII. 2^7
101272.275.277,410.487.492. wat gevoelens zy meerendeei moeften af-

fweren orp niet gedood te worden : fo. fi.en wat *Arty falen zy daar op moe»
flen beftveeren. 270 opfehorting der yvrecthedenicgcns hen, en oorzaaken daar

af. 278. 279. verfwakjiing van haar party aan 't Hof. 420. 421. haar vyanden

envervolgers. f89. f 19. welke onderde zelve tot de bijfcboplijfa waardighe-

den bevordert. f47. f48. Z, Protejianttn. 'm Schotland, vervolgingedaar af.

ƒ10.511.
RjinoudPolus. Z,Polus.

Rjligie, Artykelendaaraf, by de Engelze gceftclijken, met goedkeuring des

Koninghs beflooten , raakende de Beleidenis des geloofs (die men op de H.
Schriftuur grondveftedej l$l- V, 293. 294. 295. D00/K352. V. $56. de
Ireete 15 f 2. 355. V.296. *97- heto4voBfwtf«/:3 5-4. V. 299. de rechtveerdig-

maakiag'- 3 f4. V. 301. deflff^e/j : eer,aanroeping endienft der Heyligen: 354.

Jf5« V. 301. J02. NoopendeverfcheideOrewow/V»: 35-5*. V. 302 en 't Ffge-

v««r. 3 f 5; V' £0$ deieJdrtykflen in druk, gegceven meteen voorreden des Ko-
nings: en wat verfcheide oordeelen daar over kwaamen te vallen. $<,6 tot

3^9, IvWer regelement des Konings op 't ftuk van Religie gegeven 5 en Gemor

en opftant der geeftelijkcn cjaar over. 369 tot 372. Nieuwe ^Artykelen daar af.

402.422. Beveelen en order dies weegensaan de geeftelijken raakende het

lethen van den Bybel , en *t vernietigen der beelden en reliquien. 410 tot 4*$- fts
Artikelen daar afin gefchilvoorgeftelt, endes-F^pningsbefluitcn ordonnan-

tie diesweegens. 422 ï,^4rtykelen'. Geloof.

Raiders yan &• Jan van Jerufalem , hare order afgefebaft ; waar toe Zf was ingcflelt:

reden van 'er affchaffing : en wat inkjtmfle zy in Engeland en Ierland bezaatcn.
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j^/r^/fMbydcKloofterlieden bedrieglijk uitgevonden om maar geit te trekken;

J05. $97. 388. 399.401. 402. 41 1. 615.

J{ocbcfort(ü vrouw) ftraf van een oordeel over haer vonnis f17.
Homenvzfi keizer i<arel ingenomen , en geplondert. 8. 9» 10,

]{oom%eGeeflelijl>en, wrecdebefluiten en uitvoeringen tegens de Reformateurs*
27o.27r. Z. Pausg(Z>in'ie)?.GeeJlelijl{l;eyd, Geejielijl^en, Monniken-

Rjiifetcz dood veroordeelt, om dathyeenige Hecren had willen vergeeven*

192.

Roujfdcn Kjm>iedy,fchoïzc Martelaars. f12.' f13. <

S.Jbath. 480:
Sdkramemariffen, den Koning tegens haar opgemaakt, enop betigting van
Kettery vervolgt. 4i4tot 418.

Sacramenten^ met wat behid men ging om die te onderfocken 47 f. 476.477.
verklaaring die men gaf aan de z>even Sacramenten > Doop, Bicgt , Avont-
maal , Huwelijk , Geeftelijke order , Vormzel en laatlte Olizel. 477 tot

479. wat een Sacrament is na luyt der H. Schriftuur
, V. 22 f. en na 't gêne de

oude Schrijvers daar van zeggen. V. 227 hoeveeVct zijn naluyd der Schriftuur,

V. 2joenvolgensdeoudeSchryvers. V. 231. ofdn woord Sacrament alken op
de feven ziet, en de zelve behoorde toegefchreeven te worden ? als mede of

men de feven Sacramenten by de oude Schry vers vind. V. 23 f, of het bepaalt

getal der [even Sacramenten een leere zy begreepen in de H. Schriftuur , of van
de Outvaders befchreeven , en daar op behoorde geleerd te worden. V. 231.
waar men in de Schriftuur gefchreeven vind het weegen , aart

t werkjng en kragt

van 't gene men de feven Sacramenten noemt: enfehoon de «aldaar in

niet mogt (kan , of dan de ^aal^e in de fchrift zy , ofniet, en hoe daar van
gefprooken word» V- 23 f» Z, Avontmaal, Dooft.

Salvir.ge. V. 243.
Saron {Gravinne van) gevangenis, verwyzing, en dood. 587. ƒ85?.

Saldenus
, £, %aldenus.

Schaxton, BifTchop van Salsburg , Kromwels Brief aan hem. $94. zijn afval

van de Proteftame 55-9.

Scheepsvlooten Engelze en Franzen. f 46.

Schoole {hooge) in Engeland opgerecht. Z, CoUegie.

Schotland , des zelfs Koning valt in Engeland
, en word geflaagen. 10. in faclien

zerdeelt , en door Vrankryk en Engeland onderhouden» 1 1. aanvang der wee-

tenfchappen\ncli.i Landfchap. jazzformatie, f02. f03. 506. fo7« verval der

Gecflelijkheyd. f03. flï. Martelaars. yo2. ƒ07 511 yil jij. f49 tot

Schotlands K°ni"g< of JacobdeV koningvan Schotland, byeenkpmfl met Hen-
drik voortgcfte!t,en daar op niet veflcheeh'eü tot verrtooringvanHendrik. jol.

hoedanigheden, en roem van deczen Vorfl. foi. fo 2.. Hendrik, bezending zun

hem
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hem , met aanbieding , zohy't ge^ag van den Paus verwerpt van zijn dog-
ter Maria ten Huwelijk te wille geven, foo. Hu-weVjkt met de Dochtervan
Francois, $ic. endaar na met Mariade Guiten. 510 om zyn behoefte te
voldoen

, voorgeftelt de Abdyen verbeurt te maaken , ofde Ketters om
haar goederen te trekken

, tcvcrvolgen; welklaatften hyverkiefU f 10! fii
zyn vrede&reu/t, met de Engelzen: zijn febrik,: misflag ; en dood. f27.

iSchotten, de gevangenen handelen met Hendrik over een biwelijk_met de Prin-
ces Maria, en Eduard. 529. vredebreul^ met de Engelzen ter oorzaak van hare
wddingvan deEngelse Kroon , endcvenvoejHng en flrooperyen diezy in Enge-
land hadden gedaan, ƒ2 f. ƒ16. worden van de Engelsen met een Krygsheir
inhaar tind beft eokj, geflagen , en veel van hare grootcn gevangen in Engeland
rgebragt, daar die een beter gevoelen krijgen van Hendri^ en de Reformatie in
Engeland alszyte vooren hadden. 527. f28. f29. Sluiten met Hendrik 'thu-
welij\sverbont,tuflehen de Princes Maria en Eduard , dat door dtTrance Faftie,
'trijck onder een Póogf ftaande, weder verbrooken word. f33 tot 5 ?6. voort-
gang van de Krygsm&gt der Engelun tegen hen, ƒ44- f4 f.

Scbowwfpeelen, Z, Cemmedien,
"Schriften van Tomas Morus, hoedanig. 581,
Sehrijvervan dit boe^, een Schotsman, fo.

Schrijvers, gezag der Schlaflil^en, 171. hoedanige msn in de Kloo(lers had.
44*.

Schriftuur, Wet «m de beleidenis desgeloofs daar op te gronden. 3 f2. Z, 2V7f«-

"weTeftament, Bybtl,

Stton, des Konings Biechtvader, zet de Reformatie in Schotland voort, 506»

f07,
Stuard (Ja col) ftammelijke voorouders, ƒ $4. f3£.
Sxudrnten K-\veel{hof. Z , Vlanthof.

Stèccejfit ier KroewAn Engeland op de Kjndertn\i.n. tAnna vanBoehn- Wet daar
ïfgemaakt: Formulier van den eed'. 242.243.2-44- dezen eed alommege-
daanoy wereltzenengeeftclijken. 2 f6. 2 57. ÏAoius , en den bifièhop van Rj>.

chefter, w, geren deczen eed tcdoen. 257, zfó.bevefltging van deezen eed in

"tParlemenr. 560. verwyzing en ftralfen over de weygeraars deezer eed. 2Ó1.

liieuwe Wet gemaakt wegens de fucceflic van de kroon, $43, $43-

Slh f42.
Sttffragaanen , wet daar afgemaakt. 260.
Surry (Graanvat») Hiftorie, en executie. 46 f. f67» f68.

T.
*T*Egen»oardigheydvzr\ Chrifti Lichaam in 't Avontmaal

5
Z, AijontmMal.

«*• Tempeliers in Engeland vernietigt. 42^
Teflament , de ftyl van die te maaken, in de voorreeden verandert. 270- 2-7 I * vaH

Hendrik de VIII. cndedtfelym daar van. f72, ƒ73. Z ,
Niemc Te\U.

ment»

Tien Geiooden , d'Artykelen daar van verklaart. 479. 480,
Tomas Beleer Aardsbiflchop van Kantelberg, opftanttegens den Koning, 400,

O o o o ver-
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vermoord, en na zijn dood aan zijn bloed ,miraketen ioegefchreven. 401 . wat
groote offers aan deezen heilig gedaan. 401, overblijr'zcls verbrant,en zyn naam
uit den Almanach gedaan. 402.

Tomas Hardinggemartclt* ZJ1.
Tomas Kromyvel. Z, Kromwei.

Tomas Moms
} acte van des biflehops verlofaan hem gegeven om de Boeiender

IQtters temoogen leezen. <3, Kancelier van Engeland geworden. 140. ver»

laat t^nampt vrywillig , en uit wat inzigten. 207. 208. verdagr aan 't werk van
de Non van Kjnt. 248. wygert, met volharding, den eedvan defaccejfie te

doen 25*7, 2 j-8. inden tour gezet» Z$$. ienvez,en. 261. 262. fchrijft voor
't vagevuur, en word weerlegt: 264. 26 f. 266* ook \ oor èeliebamelijl^tegen-

woordigbeid Cnrim' in 't Sacrament. 273. willende den Koning niet erkennen
voor 't Opperbooft der Kjrkj van Engeland , word hy verweezen ter dood

,

daar toehy kloekhartigen vrolijk gaat. f79. j"8«. f82. Afbeeldzcl wegens
zijn oordeel, bygeloof, geeft, geleerdheid en Scbrijten. f8l.

Turken taften den Keizer aan. 19 J*.

V.
Vagevuur , Morus fchrijft daar voor , en werd door Frits wcerleid . 264- 26,

266. ontkent. 275, 276, de leer daar af by de Monniken, uitgevonden*

204. <Arijkfl daar af. 35 f, 3f7 V. 203.

Fagaiw'wgvanBiflchoppcn, Theologanten Canoniften. f'2# <frr Geeftelijkjieii

inEngdand, (Ao. I£?6) zittingen opening daar af. 348. wat zaaken daar in
dienden en verhandelt wierden , en mee daar in voor en tegens een
Reformatie ftont. .$4? tot 2f2. wat ^nrtykelen des geloofs , der Kerken-
dienften ceremoniën daar in beflooten wierden: en wat verfcheidc oordee-
len daar over wierden gegeven. 3 $,5*2. $59. Verklaren haar en met wat rede-
nen, tegens 't Concilie , doof den Pausvergadert , voor 't welke Hendrik ge.
daagt was. 3 f9. 360.

Vergadering van ( A°. 1 f40) tot ondert>oek^ en verklaaring der geloof ftukken
,

wet der zeden , 't gebed, kerkgewoontens en kerkboeken , Z, Geloof*

Verklaaring van de Artykelen des geltofs, Z, Geloof.

Ftroordeelmg van perfonen zonder hen gehoortte hebben , Wtt van 't parlement

daar af, en voorbeelden van perfonen die daar nagevonnift zijn. 43 f 436»

457.490- f87. f88. m

Vervolgers der Protejlanten, om 'er valsheid, door den Koning doen ftraffèn.

Vervolging der Reformateurs in Engeland en Schotland , Z , Reformateur*)

Marteliars,det Proteftanten. 486. der Pausgezinden in Engeland, f76. tot.

T90.
Vhiitng. Zught van Hendrik, de VIII. om gevleid te worden. 19: •

Univerfxteyten. 5" 5*8* Z, ^Academiën*

Vohuty ,- Z, Wcl^ey.

Vonnis zonder voorgaande verhooring. Z. veroordeeling.

yó9rK'S&* ng van 't ellendig einde van Hendrik^ de VII. over zijn Echtfcheidihg.

2fo,2j-i, Vraieni
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Vragen , Verfchei.de van Kranmer en anderen voorgeftelt. V. <?o f $07.
Vormfd, A> tykel daajaf verklaart. 479.
Vrankryk., ovcrntlgtig gewerden» krijgt veel tegenflaanders die 't vvceder ver-

nederen. 4 . f. Z, Franco is.

Vrydom der Geeftelijken. Z, Geeftelijj(ef

Vryewil, 't Artykd daar af verklaart. 481.

w.

WtArtham , Aatdsbiflchop van Kantelberg. 12. dood en lor*. 2 1 3.

Weerfpannigen. l^opjiant, Roebellen*

Werken {Goede) onderzoek en verklaaring raakende de Leerpunten daar af. 472
47$. 47 4- 48*.

JVeetenfcbappen , begin van 'er bloey ing. 1 8.40. $6. ƒ7. fo2.

Wet, of Wetten gemaakt by 't Parlement onder de Regeerïngvan Hendrik de VIII.
raakende de miibruyksn der Geeftelijken : 144 die den K oning alle zijn fchulden

, kw y tfcheld : 1 46 toï Beteugeling der Geeftelijken die indrang de'eden op de rech-

ten van de kroon: 182. die de«^««<i«»aflcharTen : 1 97 die de Jlppellerxam

'tRoomze HofaffchafFen. 212 die de magt der Vaujfen 'm Engeland affchaffen.

240. raakende de SucceJJïe in't Rijk. 242 345. f42 bepaalcnde deftrajfen der

ketters, 444» raakende de verkjé\ing en weying derBijfcboppen.246 tot inüelling

der Sajfragaa»en* 260 regens denPawjch Geeftelijken. 34^. 346 tot vernietiging

dzxgx.ooiCiAbdyen,$l%tot oprechtwgv&n nieuwe Bisdommen. 431 raakende

degehoorzaamheiddiemenaan Hendriks Declaratie, fchuldig was. 433. wee-
gens cFongebondentbeyd der Priefters. 468 raakende een onderf»ek.en verklaring

tcdoenover't Cbriftelijk? gel°°f*4bï* betreffende de Huwelijken. 466, welke
Hendrik in'tbezitfklde der Coltegicn , Gafthuizen , euz.$i8. betreffende de
Confpiratie. $-43. welke toefting de vertvy^ing van Perfbonen zonder dat men

"[ hen hoefden te hooren. 4 ^5-, 436.4c f 49^ fó? 58£. welke een Dochter,
die aan een Koning van Engeland voor maagd trouwde, haar en al hare vrien*

den, en die kennis vao zaaken hadden, op lei, zozy ooit met iemantin on-

\uyshcyd gekeft had, dat den Koning bekent te maaken, op verbeurteri van 't

leven : ajs ook dat niemaut den Mtnnaar mogt maaien aan de Kjthgin van En-
geland ofPrinces van WaUef, op gelijke verbeurte. 517*

Wichant (Georg) verhaal van hem; prediking, voorqegginge ,
gevangenis en mar-

teling. 548 tot f f2.

fVildef) eerüe Reformateur in Engeland , zijn Lijkna zijn dood -verbrand: leer:

en navolgers, 41.42.45'.
*'

Wil- Z^Vryewil.

W°tfeJ ofVolfey, Kardinaal, BifTchop van Jork , Kancelieren Raadsheer van

ftaat in Engeland , door i^eizer IQarel het Paujfehap belooft en geen woord ge-

houden. 6. 7. zijngr»o*Tverd/«g, en hoe hy alles wenden om zijn Konings ney-

ging te voldoen: de ongeregeltbeyd vanzijn/et;*», enb»»gmoed. 13.14.1 f. 35
logt zonder Parlement teregeren. 15*. Bul, en te werkftelling om de Geefte-

lijken, die zeer dom en ongeregek leefden^ te, hervormen. 3 f. 56. dringt

Oooö 2 eca;
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een fchatting door op de G ettelijken, dat hem by haar in haat brengt» 3S. recht
eenige Collegien op voor de fludy uit het verminderen der Kloofters.404,1*
bewijs dat hy warclijk de Echtfcbeyding behertigden»94. Anna van Boelans
brieven aan hem. 97. liflige kuyferyenom hemtenPaufichap tefchikkcn.iiï
tot 1 1 f . bullen voor hem , alsBiflchop van Winchefter, te«tWaangereekenr.
117. 118. t<<?rW/ïover 't ongenoegen der EngelzeHeercnophem. i$f. 136,
in ongunftt befchuldingtn : lafhtrtigeverootmoedigingenl ziekten j dood» en oor-
deel over zijn Ie ven» 140 tot 14 $. Zgnderus mirTchryvingc van hem. 604,605
606.

Wreetheden der Roomze. 44 van Ht»driJ( tegen eenige van de oude Religie of
aanhangelingen van den Paus. S7S tot 5^6 Z, Hendrik, de VIII»

Z.

Z^Anderus, zijn Hiflorie, der fcheuringvanEngeland,op zijn R^om* » befchreevca

en in wat ftaat, met wat voorneevnen , en tot wat inzigten, na zijn dood , uit-

gegeven. 601. 6o2 aanwy^ingt en wetrfeggingen van zijnbyzonderc valsbeden en-

miffchrijvingen , 602 raakendc den Prins Arthur en de voltrekking van zija

Huwclijk:6o3de Wettigheydoi'Ontveltighcyd van Hendriks Hutveljl^mct ^jitari-

na , en 't proces zyner Eehtfcheiding : 603,604,60 f,606,608,609,610,61 1,6 12
61 f,616,617. het getal van Hendriks byytten: 604 onderhandeling van Ma-
rias Huwelijk. ; 604 raakende Woifey 604 60 f. 606 ^innaxanBothn^ 6of.
606 607. 608. 6zz Kjanmer; 613 614 61 6. 6} 3 't vervolgen, end'onder-
werpingder Geeftelijken: 614. 61 f. raakende Forrefl ;, 6lJ. Elijabeth ; 617.
éi8 de JVowvan Kent, en haar medeftanders: 618 't verwerpen van des
Taus opperhoofdigbeyd , en d'erkenning van Hendriks voorrang in de Kerkelijke

zaken over Engeland: 619 620 62 1 de Hertog van Norfolk : 619'terkcn-
nen van de Wettightyd van Hendriks Eehtfcheiding : 619. 620 l^athuyfer Mon-
niken: 619. 620 Fifcher: 62 1 Teruas Morus : 621.622 de vifitatie der kf™(ttrs:

622 Hendrik, misdaaden % Ses «Jrty\elende opflant ; en wreetheden in \jhajfcn
dermisdaadigen: 623 Ó24dekraam-dood van JohannaStymers: 624 Pc/w,
en zijn vrienden: 61$ Bedden, Reliquien, enhaarmirakulen: 62 f Ban des

Paus tegens Hendrik: 625-. 't vernietigen en afftanden van Kloofters :

626. het dooden ceniger Jibtm :
' 626, raakende Kromtvtl: 6iy,

628 Hendriks afkeer, Huweliik, en Echtfcheiding met <yinna -van KJeef: 627
628 Hendriks tytel van Iers Korhgl 629 ftraffen der groote huy^en die onder
Hendrik bloeiden: 629. Hendriks begeerten omziginzijn uitterftc met de
i\oomfche Stoel te wrfoencn: 6$o Hendriks ftigting van een eenig Gaftbuysuit

alle de Kloojier Goederen: 6$i- gceving der Bisdommen aan bekwame perzoo-
ncn bchalven 't Aardsbisdnm aan Kianmcr: 6 ƒ 1. taatfte woerden van Hen-
drik: 6$I Teftament .van Hendrik raakende de füccefïïen , en regeling van
zijn Zoon en den Godsdienft. 632 veroordeclingv andere Hiftori:fchry\er^n\
gemeen weegens 't gecne hy voorder zegt van Hendrik , Eduard, Maria,
Elizabet, en 't gene wegens de ongcregeltheid der Reformatie zou voorge-
\ allen zijn. 632. 637, ,

Zidmijfen , difputatiedaaar over 424.

Ver-



VERZAMING 05

Van

GEDENK-
SCHRIFTEN

En

ORIGINELE PAPIEREN;
Nevens andere INSTRUMENTEN, ziende

op de voorgaande HISTORIE.

Verhaal van den Kardinaal Adriaan zijn eed van getrouwheid

aan Hendrik de VII. Koning van Engeland', mogende het Bis-

dom van Bath en Wells.

Enrik Koning , &c. aan

den eerwaardigen Vader
in Chrijius , den Heer Syl-

vefier, Biffchop van Wi-

I

gom : en aan den eerwaar-

„ j digen Heer Robbert Sher-

bom y Deeken van S'. Paulus zijn Kerke

tot Londen, onze gezanten byhRfomfche
Hof , en Mr* Hugo Jowng , Hoofdleeraar

der godgeleertheid > groetenïs.

Nademaal dat alle Aardtsbiflchoppen

en Biflchoppen van dit ons wydberoemd
Koningrijk

,
( welkers alle beroepingen en

verhoogingen tot die zelve opperfte be-

dieningen uit een zeker Koninglijk en zon-

derling voorrecht , en van wegen Stadts

técht en een aaloude gewoonte, tot noch
toe in dit ons Koningrijk geduurig en on-

gefchonden onderhouden, onstoebehoo-
ren) gehouden en verplicht zijn om van
(tonden aan , na dat zy onze Apoftolifche

Bullen bekomen zullen hebben » afftand

te doen van hare promotie, daar toe van
Ons gevordert zijnde ; en dat voor Ons
en in onfe tegenwoordigheid,by aldien dat

zy in ons Koningrijk noch mochten zijn

,

of anders te zullen moeten verfchijnen

voor onze gecommitteerden daar toe ge-

noegzaam voorzien en wettelijk befchei-

den , zo zy elders mochten komen te ver-

A toeven

.
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toeven; gehouden, zeg ik, en verplichr zijn i

om de zelve bediening) in het openbaar, |

uitdrukkelijk, ja, geheel en al af te (laan I

niet alleen, en in onze handen over rele-

veren met alle woorden, byvoegfelen en

fententien , in onze Apoftolifche Bullen

vervat en befchreven , welke nu tegen-

woordig of eenigfins in het toekomende
nadeelig of fchadelijk mochten zijn voor
Ons en de Koningen van Engeland, onze
wettelijke Nazaaten, voor onze Kroon
of Rijk, voorde rechten, coftumen of
eer-titulen van dat zelve ons Koningrijk
en dienvolgens haar zelven ons geheel en

al t'onderwerpen , en in onze goede gratie

en genade te Hellen ; maar ook daaren-
boven om aan ons te doen en te bewyzen
den eed van getrouwheid en eerbiedigheid

aan de Heilige Euangelien Godts , met de

zelve in alle eerbiedigheid ligchaamlijker

wyze aan te raken, en daar op de handen
te leggen. En nademaal dat wy (om de
voortreffelijke verdienften en uitftekende

deugden, waar mede wy den zeer eerwaar-
dige Vader in Cbrijiui , den Heer Adri-

aan , oudfte Kardinaal, vereert met de
benaaminge van St. Cbrvfogonus , rijklijk

begaaft zien,- mitfgaders ookomdeszel-
ven Kardinaals langduurige en getrouwe
gedienftigheid aan ons gedaan en bewezen)
beroepen en gepromoveert hebben tot het
bewind van de Kerken van Batb en Wells

,

in een gefmolren : dewelke, alzohy by
\t\oomfche Ho/ zijn rezidentiegeduurigis
houdende , zodanig een renuntiatie en eed

voor Ons in eigen peifoon niet en kan
doen, noch afleggen: hierom is het dat

wy, Ons op uwe getrouwheid en voor-

zichtige omfïchtigheid geheel en al verla-

tende, aanUL. (oi aan drieoftwe per-

foonen onder u , waar van wy willen dat

de voornoemde BilTchop Wigom eene z.y)

gegeven en gegont hebben
,

gelijkenvys

als wy mits dezen geven en gonnen volko-

men macht , en autoriteit, in onzer ftedö'

en uit onze Naam , om in uwe handen zo

danig een renuntiatie en eed ( met de hand

op Godts H. Euangelium te leggen : vol-

gens het Formulier en den waarachtigen

inhoud , van woord tot woord hier onder

befchreven ) van den zelven zeer eerwaar-

digen Heer KJtrdinaal t' onthngen , af te

vorderen, en te zien dat het effecïuelijk

nagekomen worde ; en van den zelfden

Kardinaal af te vorderen om zodanige re-

nuntiatie en eed, als gy hem zult laten doen

en prefteren, met zijn eigen hand onder-

tekend , te verzegelen en te verzeekeren ;

en te zien dat het alzo effectuelijk vol-

bracht worde: verzoekende ook meiee-

nen dat 'er brieven en openbaare inftru-

menten over een zodanige renuntiatie en

eed gefchiede > en dateenbeamptfehryver

of openbaare bondfehryvers , ( een of

meer ) de zelve inftrumenten op maaken ;

daarenboven zalmen de getuigen die daar

dan tegenwoordig zullen zijn , bidden en

verzoeken om getuigenis der waarheid te

willen dragen ; mitfgaders ook om te ma-
ken dat den eed of de zelve inftrumenten

C welke op een zodanige wyze gedaan

moeten werden , verklaarende hoe zich

eigentlijk de zaake toegedragen heeft , be-

helzende den inhoud van de renuntiatie

en eed,) ons toegefonden en ter hand be-

freld worden ; en óm in 't algemein alle

dingen en ieder in het byzonder , die in het

voornoemde en in ieder ftuk van het voor-

noemde noodig zullen zijn , zodanig te

handhaven , te befchikken en uit te voe-

ren , na dat de gevoeglijkheid ofhoedanig-

heid der zaake zal vereifchen ; en eindlijk

alles zo doen en verrichten als of wy zel-

ve en in eigen perfoon aldaar tegenwoor-

dig waren , fchoon of het zodanige zaken

waren die een fpeciaalder bevel in haar ei-

gen aart mochten komen te Yereifcheh,

Den inhoud nu van de renuntiatie volgt,

en is zodanig : Ik Adrianus , door Godts
ontfermingedraagende den eer-naam van

Biflchop van $*. Chryfogonus , Kardinaal

en BiiTchop yan Batb en TVcBtt doe hier

uit-
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uitdrukkelijk opdracht inde tegenwoor-

digheid van UL,eerwaardige Vader Bif-

chop van Wigern^ voor den Heer Robbert

Sburbom , Deken van St. Paulus Kerk tot

Londen > en voor Hugo Jotvng , Opper-
1'eermeefterinde godgeleerdheid* en de

gecommitteerden van den allerdoorluch-

tigften en hoogwaardigften Prins , den
Heer Henril^, door Godts genade Koning
van Engeland en Vrankrij\ y Heer van Yer-

iand , de zevende van dien naam , mijn

Opperheer ,
("hier toe volmachtige en wet-

telijke afgezantenjjen ik verklaare met de-

ze mijne fchriften , bekrachtigt met mijne

eigen hand en zegel, in het bywezen van

de beamptfchryvers en ondergefchrevene

getuigen , dat ik afttand doe van alle woor-

den , tuiTchenredenen en fententien , wel-

ke in d'Apoftolifche Bullen, (nopende

het Bifdom van Bath en Welle* my over-

gedaan , en opgedraagen,) begrepen en be-

fchreven zijn i welke voor den voor-

noemden doorluchtigften Koning , myn
Opperheer , en zijn Erfgenamen en Suc-

eeffeurs, de Koningen van Engeland wet-

telijk van hem geprocreert ofgeteeld voor

de Kroon en het Koningrijk, of voorde
rechten van zijn Majefteit, of eindlijk voor

de coftumen en voorrechten van het zelve

Koningrijk nu, ofin het toekomende na-

deelig mochten zijn. En voor zo veel het

zelven aangaat , onderwerp ik my ten vol-

len , en ttelle my geheel en al in de gratie

van zijn Koninglijke Hoogheid,* in alle

demoedigheid zijn Majefteit fmeekende,
dat hy zig gewaardige my tegonnen d'in-

komften van het gemelde Bifdom van Bath

en Welles , het welke ik erkenne in de han -

den alleen van zijn Majefteit , als mijn
Opperheer, te ruften, om daar van, na zijn

welgevallen, tedifponeren. Den inhoud
van den eed volgt , en luid op deze wyze:

En ik de zelfde Adriaan , Kardinaal voor-

noemd , fweere by dit H. Boek Godts daar

ik mijn handop legge, dat ik van dezen

dag af en in het toekomende 3 zo lang als

mijn natuurlijk leven duurt
, getrouw zal

zijn en my inoprechtigheid verbinden,

en mijne getrouwheid in mijne verbinte-

nis zuiver en eenvoudig zal nakomen, en-

ter goeder trouw mijne gedienftigheid *

na mijn uiterfte vermogen , doenblyken
enbewyzen aan den doorluchtigften Prins

Henril^ , de zevende van dien naam , door
Godts genade Koning van Engeland en
Vrankrijk_) Heer van Yerland , mijn Op-
perheer, en aan zijn Erfgenaamen , de
Koningen van Engeland, wettelijk uit zijne

lenden gefproten enafkomftig, tegens al-

lerlei perzonen van war ftaat , ftand, qua-

I
liceit of conditie dat ze zouden mogen
zijn : ik en zal ook niets iets doen, of
trachten by der hand te nemen , noch toe
ftaan dat ondernomen werde het gene in

eenigerlei maniere (hekken mocht tot on-
heil , ongemak, of nadeel van den zelf-

den doorluchtigften Koning of van zijne

meermaalsgemelde Erfgenaamen , rech-
ten , vryheden, voorrechten, .eer-tytu-

len, koftumen van zyn doorluchtig Ko-
ningrijk : maar in het tegendeel , al wat ik

nu tegenwoordig wete of in het toeko-

mende zal komen te wete oneerlijk, fcha-

delijk , en nadeelig te zijn voor zijn Hoog-
loflijke Majefteit en het Koningrijk ; of
ftrydig tegens deeerederzelver , of van
zijn voornoemde Erfgenaamen,datikhet
zelve met alle macht niet alleen zal zoeken
te weeren en regen te gaan , maar ik zal

ook met alle mogelijke vlytfulks te ken-
nen geven en openbaaren , of maken dat

het kennelijk en openbaar worde aan den
zelven allerdoorluchtigftenKoning , niet-

tegenftaande en onaangezien alle gonfte,

vreeze , belofte of eed aan hoedanigen

perfoon ofperfoonen gedaan, ofte van wat
ftaat , ftand

,
qualiteit of bediening de

zelve geweeft zijn , het welke voor dezen

door my is gedaan of daar ik my voorin

gefteld hebbe , of dat hier namaals te doen
of voor in te ftellen ftaat. Daarenboven
zal ik ook alle mijne krachten infpannen-

A i om



Authentyke STUKKEN
om zijn Majefteits eere voor te ftaan en

te bewaren j infgelijks ook de Parlemen-

ten en andere raadftagen vanzijnKoning-

iijke Hoogheid, zo wanneer ik in zijn Ko-
ningrijk gekomen zalzijn , vlytig waar
nemen j de raadtsbefluiten die zijn Ko-
ninglijke Majefteit of door zijn eigen

perfoon» ofdoor brieven , ofdoorecnige

van zijn zendbooden aan my mocht be-

kend maaken , zal ik aan geen menfch
openbaaren noch ontdekken , dan alleen

aan de geene aan wien hy my zelfs fulks be-

laft heeft te doen : en by aldien dat zijn Ma-
jefteit over iets dat te doen ftaat mijn raad

mocht komen te verzoeken , zo zal ik hem
daar in getronwlijk ten dienft ftaan i en het

gene my goet dunken zal allermeeft tot

zijn eere> en tot heil en welftand van zijn

Rijk te zullen dienen ,• zal ik , na mijn oor-

deel en befte kennis, openhertigaanhem
verklaaren en openbaaren j en zo zijn

Koninklijke Majefteit my hetzelve mocht
bevelen te doen » dan zal ik het na mijn

tiiterfte vermogen in 't werk ftellen , en

uitvoeren. Daarenboven alle zijn Maje-
fteits zaaken en affairen my aan bevolen

of die my in het toekomende mochten
aanbevolen worden om by het Hpomfcbe

Hof waar te nemen , te verhandelen en te

verzoeken , daarin zal ik ter goeder trouw

gaan , en de zelve te degen en met alle vlyt

en gezwindheid waar nemen, verhande-
len, en verzoeken. Ik zal ook tenuirer-

ften my bevlytigen, alle moeyteaanwen-
den en zorge draagen dat ik , van wegen
de zelve zaakenen affairen des Rijks, de
Bullen en andere Apoftolifche brieven die

bondig en krachtig zijn, en in behoorlijke

forme van recht in geftelt > verwerven en
bekomen mag , (zonder bedrog, liftigheid

of eenige indirecte ftreken te gebruiken :)

voor zo veel in mijn macht en vermogen
isj en ik zal met eenen ook de zelve Bul-
len en hieven , op een zodanige wyze ver-

vaardigt , met ten eerften , en na eifch

der zaake, aan zijn doorluchrigfte Maje-
fteit over zenden , of bezorgen en ma-
ken dat ze door andere overgezonden
en in eigen handen overgclevert worden.
Eindlijk en ten laatften zal ik alle be-
hoorlijke gedienftigheid en eerbiedige on-
derdaanigheid getrouwlijk bewyzen en
volvoeren voor d'inkomften van het voor-
noemde Bifdom, die ik erkenne te ruften

onder de macht van zijnKoninglijkeHoog-

heidj als van mijn Opperheer. Alzohel-
pe my God en dezeH. Euangelien Godes.

Weflmunjler of den 13. van deWynmaanct.

Door den Koning zelfs.

Een BriefvanPausJulius , gefchreven aan den Aardtsbiflchop

van Warham , waar in hy aan Henrik de VIII. Koning van
Engeland » den guiden Roos vereert.

ƒ /

.

Paus Julius Secundus aan den eerwaardigen Broeder Willem*

Aardtsbiflchop van Kantelberg.

Rfgiftrum Warhami» Föl. 16.

EErwaardige broeder groetenis en een I len dat onze zeer geliefde zoon inChriftus,

Apoftolifche zegen. Alzo wy oordee- I Henrik, de hoog- achtbaarc Koning van.

En-
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Engeland , wien wy een zonderling en

ongemeene liefde toedragen , nu met den

aanvang zijner regeringe met eenzeker

voortreffelijk Apoftolifch gefchenk be-

hoorde vereert te worden> zenden wy der-

halven nu aan hem de gulden Roos , ge-

dompeltin hetH. Olyfel enbefprengt met
welrieken Muskus, en, na de wyzeder
Roomfchc Paufen , met onze eigen handen

gezegend : begerende van u broederfehap

dat ze hem , onder de folemnele ceremo-

niën der MifTc die gy doen zult volgens

den inhoud van het teikenfchrift daar aan

gebonden , behandigd werden met onzen

zegen nevens die van d'Apoftolifche Stoel.

Gegeeven in Romen by S. Pieter , onder den

Ringdes Vijfchcrs, op den 5. ^/>r;/M.D«X.

in het 7. jaar van ons Pausdom.

SIGISMUNDUS.

Hoe \ich de Ceremoniën t daar bet Teilen-Jchrift of %iet , in hetoverleveren

van de Roos hebben toegedraagen , heeft men niet de fynewaartgeacht om in het

Regiftertefteüen.

I I L

Uitfchryving om een lerklijke Vergadering aan te leggen.

Tonft Rcgift. Fol. 3J.

DE Koning &c. Aan den zeer eer-

waardigenVader inChriftus,Aardts-

bilichop van Kantelberg , d' aanzienlijkfte

ïn bediening van geheel Engeland , en af-

gezant van d' Apoftolifche Stoel , groete-

nis. Wy, om zekere gewichtige en hoog-
dringende zaaken , die de voorftant en be-

houdenis van d'Engelfche Kerk mitsgaders

de Vrede , geruftheid , het algemeine
beft 3 en de befcherminge van ons Koning-
rijk en des zelfs Onderdaanen aangaan

,

al fmekende beveelende U. Lm in getrouw-
heid en uit liefde waar door gylieden aan

Ons verbonden zijt j dat gylieden deze
voorafgezondene letteren wel ingezien en
overwogen hebbende , alle generaale en
particuliere BifTchoppen van u landfehap

,

mitsgaders d' Opzienders en Opperhoof-
den der Hoofdkerken , d'Abten , Priooren

en andere uitverkorene , 'tzy uitgezon-

derd of niet uirgezonderd , als ook Ou-
derlingen , Capittelen en Collegien, mits-

gaders de geeftlijkheid vanyder Parochy-

kerk in het zelfde Landfehap by een doet

vergaderen en voor U. L. verfchynen in

S. Paulus Kerk rot Londen, of elders na dar

het beft voegen zal , en dat op een fpoe-

dige en behoorlijke wyze , om te hande-

len , over een te komen en met den ande-
ren een befluit te maken zo van de zaaken
U. L. toegezondenals van andere , dieU L.
dan en aldaar ter plaatze duidelijker voor-
gedragen zullen worden ,• en zulks niet na
te laaien voor zo veel als gylieden Ons,
denftaatvan onsKoningrijk , mitsgaders

d'eere en weiftant van de voornoemde
Kerk lief hebt. Ik zelve &c. daar van ge-

tuigenis gevende, by Weftmunfier 6. Febru~

ary in het 14.jaar on^er Regering.

Warham in %ijn fchrift over d* uitvoeringe van de%e dagvaardigingeslelt den 20.
v,an April den dag hunner byetnkpmfte geweefl te %ijn*

A 3 m.
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I F.

Warhams dagvaard-fchrift over een zeker lerhlijke zaak.

Regiftef Fitz-William.

Willem door Goder toelaatinge Aardts-

bijfcbop van Kantelberg, d' aanzien-

lijk/te in geeflelijke bedieningen van geheel

Engeland of Hoofdjladts-Biflcbop > en afge-

zant van d' Apojlolifcbe Stoel > aan on~en

eer/vaardigcnMede-broederdenHeerRjchard,

door Godts genade Biffcbop van Londen

,

groetenis en Broederlijke liefde inden Heere.

Alzo onlangs de Kerke van Engeland

,

die ten tyde van onze Voor-zaaten over
veclerlei en voortreffelijke vryheden en

voorrechten haar plag te verheugen : nu
onlangs van fornmige boofèa'rdïge Men-
fchen ontruftigd en verftoort is geweeft

,

dewelke al wat door onze Voorouders op
een H. en godvruchtige manier tot ruft

en Vrede der voornoemde Kerke in en
vaft gefield is geweeft ofboofaardigliik of
verkeerdelijk duiden , en byna het on-
derde boven keereu : of de geene die in

Kerkelijke bedieningen zijn kwaalijk be-

jegenende en verfmaadende , de voor-

noemde Kerk als onder de voet vertreeden
hebben: zo hebben wy dan , ("om die van
alle vorder onheil en elende , of totale on-
dergang en verwoeftinge ('dat God ver-

hoede) te bevryen > het welke de Kerk van

Engeland nu een tyd lang van verfcheiden

Perfoonen , die God , zo 't fchijnt niet

vooroogen hebbende , noch de Moeder
de H. Keik ontziende, heeft moeten ly-

den , en , na het zich toedraagt , in het

toekomende noch meer uit te ftaan zal

hebben , zo men zulks by tydts niet en

zoekt voor te kom'epj om aan onzer zyde

niet breuk vallig te zijn , maar om in het

tegendeel alle behoorlijke en noodzaaklij-

ke middelen in 't werkteftellen, deBif-

fchoppen en Geeftlijkheid van onze Pro-

vincie van Kantelberg tot dien einde by
een willen doen vergaderen : beveelende

en belaften overzulks u broederfchap , om
haar in het algemein en ook ieder een in

hetbyzonder , die tot onze Provintiebe-

hooren en gehouden zijn , om ons de be-

hulpzaame hand te bieden > als daar zijn

die onze plaats in onze abfentie bekleeden»

en opzienders van de vakante Parochy-

kerken zijn , of in eenige andere bedie-

ning , te dach vaarden of van Honden aan

te doen verfchyneri : en door haar ook de

Dekens en Priooren der Cathoiijke Ker-

ken en alle onderhoorige karfpels , de Bif-

fchoppen * Abten en Priooren onder haar

eenige vergaderingen houdende > mitfga-

ders alle die in zekere kerkelijke bedie-

ning zijn , en daar nevens de Geeftlijkheid

van ieder karfpel die onder deze onze ge-

melde Provincie forteren » dat , zeg ik,

alle deze voornoemde Perfoonen , ofan-

dere van haarent wegen daartoe gedepu-

teerd en bekwaam , niettegenftaande eeni-

ge wettelijke verhindering , voor Ons
verfchynen of voor de geene die van on-

zent wegen daar toe gecommitteerd zijn

en onze plaats bekleeden , ingeval het

mocht gebeuren (dat daar verre vandaan

zy ) dat wy zelfs verhinderd wierden om
op die precyze tyd aldaar te zijn, te weeten

in de Hoofdkerk van S.Paulus tot Londen}

op Saturdag den 26. vwjanuariuste'c.

Gegeeven op

onqe Heerlijkheid van L ambetb , op den eer-

flen dag van November, in bet Jaar on^es

Heeren M. D. I X. en in het fesde van on^e

bediening.

V. Da
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De Voorreden ofinleidinge tot de AÜe vanfubjïdie-penningen , die de

Geeftelijkheid toegeftaan en ingewilligd.heeft.

Auno Dom. M. D. XXIII. Regift. CuthbertiTonftall. Fol.40.

ALzo onze zeer aanzienlijke en zeer

Machtige Heer, Koningvan Enge-

land en Vrankrijk » befchermer des ge-

loofs en Heer van-Yerland , immer en al-

toos is geweeft een zeer ftantvaftige

Schuts-Heér en manhaftige voorftander

der Kerke>en ook aan de zelve groote dien-

ften heeft beweezen ; en dat nu deze voor-

leden Jaaren ten tyde van Paus Julius de

twede van die naam hoogloflijker gedach-

tenis, een jammerlijke fcheuringe die in de

Roomfche Kerk was ontftaan, genesen

en geheelt heeft : en ook naderhand de

zelve kerk tegens het geweiten de macht
derpranfchen (dewelke doenmaalsltalieh

en de Stad Romen onder haar dienftbaar-

heid zochten te brengen:) met een zeer

machtig Heyr- leger en door een oorlog

boven alle andere verre d' allerkoft ehjkfte

gelukkiglyk heeft befchermt en beveiligt

:

ja , die daarenboven in deze laatfte daagen
de Ketteryen der Lutherfche tegens de

Sacramenten der Kerke en des zelfs ftant

op een gantfch uitzinnige wyze uitvaren-

de , door een zeer geleerd en nooit genoeg
volprezen boekskens wederftaan en de nek
gebroken heeft : ja , die zo wel met den
degen als met de penne de Vyanden der

Kerke met een zeer dapper en onvertfaagt

gemoed ter aarde neder geworpen en ver-

fiaagen heeftj door welke Manhaftige daa-

den en hoogwaardige verdienden hy by de
Naakomelingen een onflerfli jke eere inge-

leid heeft , en zodanig een lofen dank door
zijn onvergelijklijke goetheid behaalt en

aan deKerke verdiend,hoedanig geen fterf-

lijk Menfch na behoren en verdienden kan

uitdonderen ; doch God almachtig zal hem

hier na daar voor rijklijk loonen en bekroo-

nen. En als nu de zelve onze Heer Koning
en Manhaftigfte Schuts-Heer en befcher-

mer, van den Koning van Vrankrijk, (die

d'inwoonderen vari dit Koningrijk te water
en te lande tegens het ingegaan verbont efi

belofte van haar vry gelei te zullen geeven,

geduurig en onophoudelijk wierd aange*

taft , de Schotten tegens dit Koningrijk

ophitfte , en mét hun groote gagien te be-

looven, daar toe huurde : en daarenboven

noch den Hattóg van Albanien aandreef
om den Koning vart Schotland, de Neef
van onzen Koning vénzijn Zufters wegen

,

te dempen en ofider de voet te helpen } en

veel andere diergelijke hoon enfpijtzijn

Koninglijke Majefteit van Engeland, zijne

Vrienden en Onderdaanen dagelijks meer
en meer aan doerfde: ) aangeprikkeld , ge-

tergt ert genóotzaakt wierd om het fwaard
in devuift te nemen en den oorlog t' aan-

vaarden , en alzo zijn Rijk en Onderdaa-
nen zo regens de Franfen als Schotten, ge-

lijk zulks een pnverwinnelijken Vorften
Koning toekomt te doen , met alle macht
te befchermen : alzo het niet en voegt de

Vrede langer t' onderhouden of die langer

te gemoet te zien , daar de Koning van

Vrankrijk, den Paus, die hem ten beften

raad en geern zag dat hy vrede wilde ma-
ken . geen gehoor wil geven : volk wer-

vende en een oorlog toeirellende , die lich-

telijk ettelijke jaaren duuren zaL Om de-

ze, en diergelijke redenen meer 20 is het

dan niet meer als billik en behoorlijk , dar3

gelijk als onze Heer Koning vry meer
moeite als andereKoningen zijneVoorzaa-

ten,en ook fwaarder onkoften
3
heeft gehad*,

tos<
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tot voorftand , heil en eere van de Kerk
gedaan , hy dan ook om d'aanftaande laften

der oorlogen by der hand genomen om.
de Kerk en het gantfche Koningrijk dies te

beter te konnen befchermen , zodanig hul-

pe en onderftand van de Kerk geniete, hoe-

danig nooit voor dezen eenige Koningen is

toegedaan geweeft , noch , lichtelijk , ooit

in het toekomende eenige van zijne Na-
zaaren diergelijks toegeftaan zal worden

,

ten ware om zulke ongemeene weldaadig-

heden en verdienden > en in zo een hoog-
dringende nood van oorlog. Dm nu zijn

Koninglijke Majefteit klaar te doen zien
|

dat de voorverhaalde weldaaden aan geen *

ondankbare menfeheo is befteed en hy dies

te meer aangemoedigt mogt worden om
de Kerk en de geeftelijkheid van Engeland

alle dagen meer en meer te koefteren en te I

befchermen j en op dat hy de rechten > vry •

'

heden en voorrechten die aan deKerke van

Engelandzijn vergond zelfs onderhoude

,

enmakedatzevan anderen onderhouden

worden , en ook om aan onzer zyde te

toonen , als te voren verhaalt > dat wy de

zelve met d'allergrootfte dankbaarheid er-

kennen : zo is dan dat wy (BiiTchoppen

de geeftelijkheid der Provincie vanen
Kjintclbexg in deze H. Provintiaale Synode

of Opperkcrken-raad van BiiTchoppen en

geefteli jke perfoonen daar onder forteren-

de , in de Cathedraale of hoofdkerk van

S f
. ?aulus tot Londen op den zo. dag van

gras-maand in 't jaar onzes Heeren eendui-

zend vyf honderd en drie-en-twintig aan-

gevangen zijnde en gecontinueert hebben-

de tot op den 14. dag van den Oegftmaand

en dat geduurig alle dagen : ) vergaderd

zijnde , vaftgefteld en beflooten hebben

om aan den doorluchtigften Heer Koning
een geduurige en zeer machtige befcher-

mer des geloofs en der Kerke , onderftant

te doen en fubfidie-penningentegonnen:

welke.onze weldaadigheidWy in alle oot-

moedigheid bidden en fmeeken dat hy ge-

lieve in dank aan ie neemen , openhertig

protefterende dat Wy niet en begeeren

dat dit ons tegenwoordig toeftaan van fub-

fidie-penningen (welke wygeevenuiteen
zonderlinge en perfoonele gulhcrtige eer-

biedigheid aan zijn Koninglijke Majefteit,

als een nieuw , te voren ongewoon en zon-

der voorbeeld gefchenk) in'tminfte mag
dienen tot prejudicie der kerke van Enge-

Und , of van onze fuccefleurs , noch ook
dat deze zonderling voorval tot een exetn-

plaare navolginge getrokken worde : by
aldien dat wy vermoeden hadden dat an-
dere dit tegenwoordig konfenteeren tot

een baaken voor haar mochten trekken

om d' eene tyd ofd' ander diergelijke con-
fenten af te vorderen , voorwaar wy zou-
den daar toe niet willen verftaan , maar
zulks geheel en al afilaan ; nademaal dat

Wy onder zekere manieren, formulieren,

conditien , exceptien , provifioneel , en

met zekere proteftatie boven en onder ge-

fchreven , en niet anders noch op een an»

der wyfe fubfidie-penningen geeven en toe-

ftaan ; te weten dat de fubfidie-penningen

bedragen de helft van de waardie aller

vruchten, revenuen ofinkomften, befit»

tingen van een jaar » van alle Bifdommen

,

Hoofdkerken, Hoge Schooien , Ampten
of bedieningen , Gafthuifen , Kloofters

van Abten , Vriooren en van andere Godts-
huyfen » als mede van alle beneficien en

geeftlijke befittingen van landen , &c.

VI. BiJJchof
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SiJJchop Tonflals licentie of verlofgeevingaanSirThomas Mère> Cance-

lier van Engeland , om de Boeken van Ketters te mogen leezen.

Regift.Tonft.FoI.ijj,

CUthbertus , door Godes toelaatinge,

Bifïchop van Londen aan den zeer ver-

maarden en voortreffelijker] Man » den

Heer Thomas More» Mijn zeer geliefden

Broeder en Vriend , groetenis in den Hee-
rc en zegen.

Nademaal dac onlangs , na dat Godis
Kerke overal in Duitfcbland van de Keiters

is geplaagd geweeft > zijn haar toegevallen

zekere zoonen der ongerechtigheid > de-

welke met alle vlyt gezocht hebben d'ou-

de en verdoemde Kettery van Wikjif en

Luther j voor d' opgekweekte in de Ket-

tery van JVtkJif* in onze Moedertaal over

te zetten met alle haare zeerverdorvene

werken, en dat me tgrootemeenigten ge-

drukt en in 't licht gegeeven , en hier in

Engeland over te voeren ; welk land , voor-

waar > zy met gantfeh verderflijke leerin-

gen ten hoogden trachtten te bevlekken

en te befmetten : heeft men over zulks

grootelijks te vreefen dat de Catholijke

waarheid in haar geheel gevaar zalloopen,

ten waare dat vroome en geleerde mannen
de boofaardigheid der voornoemde luyden

dapper te keer gaan, en haar daar tegens

aan ftellen j het welke op geen andere

wyfe beter en gevoeglijker kan gefchieden

dan dat, op een Catholijke maniere van

fpreken , de waarheid deze uitzinnige

leeringen nevens de hare daar by gevoegd

dapper beftrydende en de nek brekende,

aan den dag komen : waar uit ontltaan fal

dat felfs onkundige in de H. fchrifcen (die

nieuwe ketterfe boeken in de hand nemen-

de > welke met eenen ook zelfs de Catho-

lijkcn wederleggen; of de waarheid van

zelfs zullen konoen merken , ofvan ande-
re die kloeker van verftand zijn > te degen
gewaarfchouwt en onderwefen mogen wer-

den. En nademaal dat gy , wydberoemde
broeder, in onze Moeder-taal als ook in de
Latijnfche , u , als een zeker Demojihenes of
welfprekende Orateur kunt draagen , en
in alle voorvallende difputen en twift-zaa-

ken rakende het ftuk van Religie > een zeer

dapper voorvechter plach te zijn , zult gy
derhalven uwe ledige uuren , zo gy Hechts
uwe befïgheden eenige kunt ontfteelen*

niet beter konnen aanleggen noch hefte-

den , dan dat gy in onze Engelfche taal

eenige ftukken in 't licht geeft , welke aan
d' eenvoudige en flechte luyden de loozc
ftreeken en argliftige boosaardigheid der
ketters ontdekken en aan den|dag mogen
brengen , en haar beter wapenen tegens zo
godloofe ondermyners der Kerke. Hier
van hebt gy een zeer voortreflijk voor-
beeld om na te volgen , aan onzen door-
luchtigften Heer en Koning Henril^ de
VIII. dewelke Luther, die de Sacramen-
ten der Kerke met alle macht zocht onder
de voet te helpen , niet gefchroomt en
heeft daar over aan te tallen , en de Sacra-

menten te verdedigen ; waar over hy een
onfterflijke naam en faam by alle nakome-
lingen verkregen > en ook verdiend heeft.

En op dat gy, nade wyze der Volkeren,
Andabatte genoemd, (die in het vechten
hare oogen toedeeden) met zulke fpock-
geeften niet enfoude worftelen; niet we-
tende tegens wiens gy zelfs ten ftryde gaat,

zend ik u daarom in onle taal het dwaas
geklap Yan die uitzinnige menfehen , en

B mee
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met eenen ook eenige boeken van Luther»

waar uit deze monftreufe opinien gebroeid

zijn. Zo wanneer gy nu defelve eenmaal

of twe doorbladerd zult hebben, zultgy

haaft konnen verftaan en gewaar worden
in wat voor fchuilhoeken deze krombui-
gende flangen haar verbergen , en door
welke kromme wegen zy , betrapt zijnde,

zoeken t' ontfnappcn : want daar is vry

veel aan gelegen dat men om d' overhand

te bekomen, der vyanden ïaadflagen weet,

en t'eenemaal bewuft is wat zy in den
fchild voeren , of waar zy heen willen :

j

nademaal dat gy gantfch verlooren moey-
?ezult doen , zogy u daar nafchiktom te

wederleggen de gevoelens , die zy zeggen

Autbetityke STUKKEN
zullen by haar geen plaats te grypen. Wel
aan dan , wilt dit H. werk kloekmoedig by
der hand nemen , om niet alleen Godes
Kerke daar door een dienft te doen , maar
ook om voor u zelven hier op aarde een
pnfterflijke naam en een eeuwige heerlijk-

heid in den Hemel te bekomen. Op dat gy
nu dit meugt doen en om Godts Kerke
door uw voorfpraak een bolwerk (laan

,

bidden en fmeken wy u in den Heere ,• en
tot dien einde deelen wy u mede zodaani-

ge boeken om te behouden , en geven u
macht en verlof om de zelve te mogen
leefen. Gegeeven op den fevenden dag van
Lentemaand int Jaar 1 5 1 7 ; en in bet fef-
de on\er Confacratic ojt inwyinge. -

VIL
De Paus zijn Bulle van dijpenfatie aan den Koning van Engeland> om te

mogen trouwen met de Koninginne Catharina,

Cotton Libr. Vitell. B. xi.

J'Ulius BüTchop en Dienaar van Godts
Dienaaren , aan onzen beminden zoon
in Chriftus Henril^, zoon van Henrik,»

de doorluchtigfte Koning van Engeland.

Aan den zoon , en aan de beminde in Chri-

ftus Dochter Catharina , Dochter van de
wydberoemde Koning Eerdinandm , on-
fen zoon in Chriftus ; en aan Eli^ahet on-
fen zeer geliefde Dochter in Christus , Ca-
tholijkfe Dochter van de oninginne van
Spanjen en Sicilicn, groetenisenApofto-

lifche zegen, d' Uitftekende autoriteit van

de Paus van fymen, hem van boven ver-

leent, gebruikt de macht, nadathy, de

hoedanigheid van de Perfoonen, zaaken en

tyden overwogen hebbende , het zelve

ziet in den Heere heilfaam en dienftigte

zijn. Den inhoud der verfoek-bede van

uwent wegen ons onlangs opgeoffert be

heJfde_j dat nademaal anderfins gy Doch-

ter Catharina , en de doenmaals in de we-
reld noch leevende Arthur , de eerftgebo'

rene van Henrik,, doorluchrigfle Koning
van Engeland en onfe in Chriftus zeer ge-

liefde zoon, (om den band en het ver-

bond van vrede en vriendfchap t' onder-

houden tuffchen onfen zeer geliefde zoon
in Chrijlo» Ferdinandus en onfen in Chri-

fto zeer beminde Dochter Eli\abet i Ca-
tholijken van Spanjen en Sicilien , en de
voorverhaalde Koningen en Koninginne
van Engeland ) tegenwoordig wettelijk by
monde een huwlijk ingegaan , en het zel-

ve miflchien, door een vleefchlijke ver-

menging voltrokken zult hebben , alfo

de Heer Arthur , zonder kind uit zoda-
nig een huwlijk voort te teelen , is komen
te fterven ,• dewyl gv dan , (

gelijkerwys

als in dat verfoek - fchrift daar op voort

volgt tot defen einde op dat zodanig een

band
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band van vrede en vriendfchap tuiTchen de

voorgemelde Koningen en Koninginne

langer ftand mocht grypen : ) tufTchen UL.
by monde wettelijk tegenwoordig een

huwlijk aan te gaan begeerig zi j t , hebt gy
derhalven aan ons doen verfoeken dat wy
van wegen het voorverhaalde u zo waar-

dig wilden kennen om te voorfïen met de
genade van en gevoeglijke difpenfatie,

«n d' Apoftolifche goedertierenheid laten

toekomen: wydan, (de welke on der al-

le geloovige van Chrijitts , voornaamlijk,

onder Catholijke Koningen enPrinfen,

rhet groóter erft wenfehen en verlangen

om te (ïen dat de lieflijke en zeer wenf'ch-

lijke vrede en eendracht mag bloeyen :

foo is 't over fulks dat wy U. L. beyden

ook hooft voor hooft van alle vonnif-

fen van excommunicatie , fufpenfie, en

van alle Kerkelijke cenfuren en ftraffen

{ van rechts wegen of van eenig menfeh,
om wat occafie en oorfaak datTe ook zijn

geltreken en uitgefproken , zo gy in eenige

daarvan, op Wat wyfedathetookzy , in-

gewikkeh zijt , om alleenlijk d'uitvoerin -

ge van defe tegenwoordige fchrifcen te be-

komen,) na den inhoud hier van abfolve-

ren of vry kennen, en (oordeelende dat

iy ook met u , vry gekend zullen worden
die tot zodanige fmeek-fchriften genegen
zijl) opdat , niettegenftaanie hetbcletfe!

van zodanige naa-maagfehap uit het voor-

verhaalde voortkomende , en alle obftacu-

len van infettingen en Apoftolifche ordi-

nantien &c.gy het huwlijk by monde wet-
telijk op ftaande voet met den anderen
moogt in gaan, en in het zelve, na dat

het voltrokken zal zijn geweeft , ( fchoon
datgy , miflehien al te voren inhetopen-

ÏI

baar ofin het verborgen het huwlijk geflo-

ten k en door een vleefchlijke vermenging
vaft gemaakt en voltrokken hebt,) vry en
ónbelemmert blyven $

t
wy dan , zeg ik

,

uiteen Apoftolifche authoriteit en naden
inhoud hier van dilpenfeven van de gave
der fpeciale genade > en, volgens dezel-

ve authoriteit , abfolveren wy ÜL. en
yder van u ,

(fo gylieden als gefegt , een
een huwlijks -contract mocht hebben ge-

maakt ) -van fodanige uitfpoorigheid en
vonnis van excommunicatie die gy daar
over moogt begaan óf verbeurd hebben i

verklaarende de kindere uit Zodanig een
huwlijk, 'tfy voltrokken óf dat het noch.

te voltrekken ftaat , geteeld, lichtlijk,

of die noch geteeld fullen worden , voor
wettelijk» doch met defe voorwaarde dat

gy ( Dochter Kaiharina) nietgefchondefc
fijt geweeft : alfoo wy willen, foo gylie-

den foodanig huwlijk naderhand mét
malkanderch hebr gemaakt , dat dan de
Biegtvader, wien gylieden yder hooft voor
hooft na uw welgevallen verkiefen moogt,
een heilfaame penitentie UL. daar over
belafte en oplegge, die gy gehouden fuk
frjn om te voldoen. Laat dan geen menfeh
altoos dit blad van onfe abfolutie , difpen-

fatie en wille fchenden noch breken , ofuit
een vermetene ftoutigheid daar tegens aan
gaan i want fo iemand fulks fal derven fig

onderwinden , die fy vry verfekert dat hy
de toorn en verbolgentheid van den al-

machtigen Godten van de Zalige Apofte-

len Petrus en Paulus op lijn hals fal haaien.

Gegeven in Romen , in 't faar van on^es

Heeren Je\u Cbrijli menfehwerdinge 1503.
denfevenden van Louwmaand , en in het

eerjie \aar van onsPau/dom*

B VUL Des
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/>*ƒ Konings proteftatie tegens het trouwen.

Cottoh Lifer. VitelJ. B. *.

IN de Naame des Heeren , Amen. Voor
u , eerwaardige Vader en Heer in Chri-

fius » Heer Rjchard » Biflchop van Win-
cbejler , door de genade van Godt en d'A-
poftolifche Stoel, ik Henrik Prins van

Walles, Hartog van Cornwall , en Graaf
VanCbeiier, fegge, verhaale en ftelle met
defe fchriften voor, dat, hoewel ik in mijn

minder Jaaren en naauwlijks volwafTen

zijnde met de doorluchtigfte Princefle Ca-

tharina, Dochter van den Koning van

Spanje» , een huwlijks-contradt ingegaan

heb > het welke wel ingegaan , edoch

ten oplicht van mijne minderjaarigheid

vruchteloos , onvolmaakt en van geener

kracht is. Dies niet te min alfo de jaaren

mijner jongelingfchap nu zijn aankomen-
de , fo is dat het contracl: zelfs door een

ililfwygende toeftemminge , onderlinge

bywooninge en van wegen het geven en

ontfangen [van] Bruidts-ftukken en Juwee-

len > of op eenige andere maniere gerech-

tig verklaart zijnde > miffchien geoor-

deeld zal konnen worden > en ook fo fchy-

neninallewaarfchijnlijkheid, bondig en

krachtig te zijn j over fulks fo is het dat ik

Henrik. > voornoemde Prins van Wallet >

mijn mondige jaaren nu by na bereikt heb-

bende * proteftere rond uit verklaare dat

ik niet gefind en ben dat zelfde voorge-

wend Huwlijks - contracl: , ( wat ik ook
mocht gefegt hebben ofte feggen heb, ge-

daan heb of noch doen mocht,) in eeni-

gerlei wyfe voorgoet, bondig en krach-
tig te keuren j maar nu tegenwoordig

»

(niet door geweld , lift , noch fmeeken
daar toe bewogen , maar van felfs en vry-

willig , in geener lei wyfe daar toe gedwon-
gen >) herroep ik het felve, en ben van
een ander gevoelen j en ik wil, en ben ook
geheel en al van voorneemen om van dat
felfde gepretendeerd Huwlijks-contraft,
( op wat wyfe en manier ik met recht be-
ter, bondiger en krachtiger fulks fal kon-
nen doen ofverrichten) r'eenmaalafftand
te doen , en rond uit het felve niet en wil
inwilligen j gelijkerwijsalsikmitsdefen

het felve herroepe , en niet inwillige* Ik
protefteerookdatik (om niets't welk van
of door my gefegt, gedaan, bedreven is

geweeft, of uit mijn naam door iemand
anders > op wat wyzc ofdoor wien het ook
hier namaals gedaan , bedreven mocht
worden ofuitgevoert,) wil , ofgefintben

om het meermaals gemelde Huwlijks-
contraói met dePrincesC**/?4r»»4 aan te

gaan , of haar voor mijn Bruidt of Ge-
maalin aan te nemen : waar van ik wil

»

verzoeke , bidde en fmeeke dat gy getui-

genis wilt draagen..

Doormy

HENRIK,
Frini van Waüeu

Defe bovengefchrevene proteftatie is fgelefen en gedaan geweeft in het bywefen

door den feer doorluchtigcn Heer en Prins I van den eerwaardigen Vader en Heer in

Cbrii

\
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Cbriftuf j Heer Rjcbard door Godts toe-

latinge BifTchop van Winchefter , fittende

voor het Vyerfchaar : en heeft my onder-

gefchrevene Notaris , dewelke doenmaals

daar tegenwoordig was , in defen aangeno-

men tot een Scriba van zijn aclen , en in de

tegenwoordigheid van d'ondergefchreve-

ne getuigen, in het Jaar 1505. inde acht-

fte indi&ie van het Paufdom van onfeal-

lerheiligfte Vader en Heer in Chriftus

,

Julius » door Gods voorzienigheid de

rwede Paus van die Naam , in het twede

jaar en op den 27. dag van de Weymaand

;

op welken dag de feer doorluchtige Heer

Prins, doenmaals de jaaren zijner Jonge-

lingfchap by na bereikt hadde , volgens

zijn eigen verklaring toen, alhier ter plaat

-

fe in een zeker beneden zaal , onder het

Koninglijk Paleis vanRjchmond , gelegen

ten Weflen van het zelfde Paleis. Van
alle welke en byfondere zaaken de voor-

noemde allerdoorluchtigfte Prins my No-
taris inftantelijk verfocht en op my begeert

heeft het voorgemelde inftrument te maa*

ken j en dat de ondergenomineerde getui-

gen daar getuigenis van wilde geven.

Tot waarheid en getuigenis waar van
in het geheel en van ieder gepaffeerde in

het byfondcr d' ondergefchrevene getui-

gen > op het verfoek van de meergemelde
allerdoorluchtigfte Frins , hare Naamen
en eigen hand - ichrift hier onder gefteld

hebben. Dat dit fodanig is gelegen als bo-
ven verhaalt, getuige ik Joannes J{aad>

met mijn eigen hand en zegel.

Giles Daubney , Gnuifvan Stmerfet,

Thomas Rombale,

^icholas Wefl.

Henry Marny*

1 X.

Kardinaal JVolfeys eerfte Brief aan Sir Gregort Cafialïover hetftukvan

Echtfcheiding. Genomen uit het Origineel.

Cettefc. Lifer. Vitell. Bf y.

HEer Gregorius , na mijn voorgaande
zeer hertelijke recommandatie , zy

U. E. kennelijk dat ik , federt u laarfte af-

fcheid van my in 't korte daar na aan U. E.
gefchreven heb, dat U. E. om eenige re-

denen van zeer grootbelang, hetgeene,

nopende de zaakvan zijn majeiteit , in ze-

kere Commiflien ons over gdeverd
5vervat

wierd , nalaten zou te verrichten , ter tyd

toe dat ik U. E. wederom bekend maakte
wat wy in die zaak gedaan wilden hebben.

Na dat ik nu 'wederom by zijn Majeftek

hadde geweeft, en wy over en,weer met
den anderen verfcheide woorden hadden
verwiflelt zo heb ik hem wydlopig genoeg
en diftinktlijk voor gedragen, hoe dar gy
met hert en ziel en met een oprecht en ge-

trouw gemoed , dag en nacht wenfcht om
deze zijn KoninglijkeMajefteit te mogen
dienen, en zodanig een eere te genieten; ja

dat U- E. geen arbeid
,
gevaar noch moeite

ooit zoud willen ontken , om met alle

B 1 vlys
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vlyt en u uiterfte krachten te mogen uit-

voeren 't geene U.E. mocht komen te ver-

ftaan hem eenigfins aangenaam en welge-

vallig te zullen zijn ; endatU.Ë. allede-

voir en naarftigheit fult aanwenden, op dat

de zaaken die U. E. toevertrout en uwe
forge aanbevolen worden , na wenfch mo-
gen uitvallen; welke uwe feer wilveerdi-

ge toegenegentheid , ik , ter goeder trou-

we, zijn Koninglijke Majefteit op zoda-

nig een wyfe voorgedragen en ingeboe-

femt,hebt eb: hy dit mijn verhaal en ernftig

voo-ftel niet weinig ter herre nam > en
zich ten hoogften verfekerd hield dat hy

,

hoedanig de faaken ook mochten voor val-

len, Ed zijn meening ons aangaande niet

bedrogen fou worden : hier op is het dan
dat hy uwe devoir, forge en voorfichrig-

heid nu toevertrout om zodanige faaken te

verhandelen en te verrichten, als welke

hem geen meer ter herte gaan > en nietlie-

vers en wenfcht > of dat van grooter ge-

wicht en aan welks uitflag meer gelegen is;

ja , hy en heefc niet eenen Raadts-Heer

,

fchoon noch zo grooten boefem vriend,

wien hy faaken van hoogwichtiger belang

fou mogen toevertrouwen. Dewyl dan,
door mijn interceffieen voorfpraak, fijn

Koninglijke Majefteit nu> fuik een groot

gevoelen van een vertrouwen_op U. E. bo-

ven, andere hebbende > IL E. verkoren
heeft * dat hy in fo een gewichtige faak en

van foo groot belang ufser getrouwe hul-

peen dienft wil gebruiken , en dat ik dies

wegen by hem voor U. E. in fta , en my
felven nu aan fijn Koninglijke Majefteit

verbonden heb ; fla ik derhalven in 't min-

fte geen twyfel of , fo dra als U. E. de gront

van fijn meening en wille verftaan fult heb-

ben en volkomen onderricht fijn hoe veel

datter aan defe faak , dieiknu voordraage

gelegen is : alfo fe betreft d' ontlaftinge

van fijnKoninglijkeMajefteits confcientie,

de zaaligheid fijner zielen , de behoudenis

en welllant van fijnleeven, d'onderhou-

dinge Yan de Koninglijke itamme , het al-
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gemeine beft en de rufte van alle Onder-
daanen, mitsgaders der gener die nu on-

der fijn gebied ftaan > of hiernamaals ooit

in fijn Koningrijk fullen komen te leeven ;

en nademaal dat ik befpeure dat de dienft

die U. E. aan defe faak fult befteden , ge-

heel en al gedyen fal tot uwer voornaamfte
verhooginge en fonderling voordeel , foo

wanneer als U. E. die ongelukkige voor-

vallen nu te boven gekomen fijnde , ge-

waar word d' aangebodene gelegentheid >

waar door uwe Familie defen aller door-

luchtigften Prins foodanig een dienft kan
doen , die uwen ftaat tot een ongelijk be-

ter ftant dan fe te voren was > buiten twy-

fel fal herftellen en verbeteren : ) hou ik

my derhalven verfekerd dat gy met lyf en

ziel alle de zenuwen uwer krachten foda-

nig fult infpannen , om alles tot een ge-

wenfcht einde te brengen, en foo hoog-
dringende en hoognoodfakelijke faaken

wel te doen gelukken j waar door gy mijn

vertrouwen op een belofte aan u rijklijk

vergelden , dit foo feer loflijk voornemen
van fijn Koninglijke Majefteit bevorderen,

en fijn begeerte en verwachtinge aan alle

kanten voldoen fult; ja, eindlijk enten

laatften , behalven prys en eere die uit foo

een wel uitgevoerde faak te bekomenis,

falU. E. loon en dank behaalen , na eifch

van de mildaadigheid van foo grooten

Prins; her welke geWiflijk dienen fal toe
1

eeuwige welftant en verhooginge van U.E.
Huis en gedachte ; en dewyl ik my vafUyk

laatvoorftaan dat uwedienften endaaden
mijne beloften geenfins zullen teloor ftel-

len , zal ik derhalven met geen meer om-
Handigheden van redenen U. E. daar toe

behoeven aan te moedigen, maar tot de

Zaak felfs treeden.

Ik heb U.E. voor defen te kennen gegee-

ven,hoe dat zijn Koninglijke Majefteit. fzo

van wegen zijn geduurige ftudie en geleert

heid, als uit het verhaal van veeleTheo-

loganten , en uic de verfekering van ge-

leerde Mannen in alle Taaien geoffend :

)

van
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vaH gevoelen is dat zijn confidentie niet

genpeg en is ontlaft , om dat hy in den

Echten ftaat met de Koninginne noch blyft

leeven : en (ziende voor al en voor eerft

op God i de geruftheid en zaligheid zij-

ner ziele > en daar na op de behoudenis

zijner Nazaaten»,) by fich zelven gewaar
word wat al fwaarigheden hier uit fouden

mogen ontftaan , teweeten, hoe zeer hy

God hier door zou komen te vertoornen,

.wat al oneere op fich zelven laden , en wat
al fware ellenden zijn Onderdaanen te

verwachten hadden , by aldienbefpeurd

wierd dat zijn Koninglijke Majefteit in

defe niet genoeg krachtig echten -ftaat

al willens en wetens bleef volharden ,

en op een onbehoorlijke wyfe fich tegens

de ceremoniën en wettelijke ordinantien

der Kerke kwam aan te ftellen : om welke

redenen dan hy een tyd lang herwaarts uit

een innerlijke knaaginge zijner eonfeientie

zijn oogen op God flaande , denkt dat zijn

ziele gekwetft en'geergert is , in fulker

voegen dat hy, in al zijn handel en wan
del fich zelven God altyd voor oogen {tel-

lende , met groot verdriet en onfteltenis

des herten delen echten-ftaat beleefd; waar
over hy raad gepleegd heeft met het rijp en

gefond oordeel van wyd'beroemde en zeer

vermaarde mannen en met veel andere in

allerlei geleerdheid uitftekende Mannen
en Biflchoppen > zo God » als rechtsge-

leerden , welke niet alleen binnen, maar
ook buiten zijn Rijk zijn, om klaar en in

der waarheid te mogen weeten » ofde Dif-
penfatie te voren aan fich zelven en de Ko-
ninginne vergond » ( ter oorzaake dat de

Koningin zijn Broeders Huifvrouw van
Moeders wegen voor defen is geweeft

,

)
krachtig genoeg is om te mogen beftaan ,

of niet j eindelijk hebben veele en ver-

fcheyden treffelijke Mannen onder de-ze

Leeraaren voor vaft gefield dat de Paus de

macht niet en heeft omdifoenfatietege

ven den geenen , die bloedvrjpndcn zijn

in den eerden graad > als zijnde uit een

Goddelijk recht op een moraale en natuur-
lijke wyfe verboden ; en zo hy 't al vermag
te doen , echter feggen zy alle volmondig
uit en komen hier in met den anderen over
een dat hy zulks niet en mag doen, dan om
zeer hoogdiingende en gewichtige rede-

nen , die hier niet te berde gebracht wer-
den j daarenboven óeBulle van difpenfa-

tieisgefondeert en verleent onder zekere

redenen valfchlijk voorgegeeven en ver-

haalt , alfo in defelve word geaffirmeerd

dat defe Koninglijke Majefteit dit huwlijk

met de Koninginne ernftig begeert heeft

aan te gaan om den bant van vrede tuffchen

Henrik de VII. Yerdinandus en Eli^abet

t' onderhouden ; daar in der daad opdie
tyd geen twift noch eenig vermoeden van
oorlog ophanden was tuffchen de voor-
noemde Prinfen ofKoningen en zijn voor-

verhaalde Koninglijke Majefteit , dewel-
ke noch teder van jaaren zijnde, incapa-

bel was tuffchen zaaken en zaaken onder-
fcheid te maaken ofdaar van te oordeelen;

hy heeft fe ook nooit daar na toegeftaan

,

ofvan het verfoeken van zodanig een Bul-

Ie iets geweeten > noch ook dit Huwlijk
ooit begeert , of iets daar van verftaan

voor het bekomen van de Bulle. Weshal-
ven word van alle Leeraaren en Biflchop-

pen geoordeeld dateenfodanigedifpenfa-

rie fo bondig, bequaam en krachtig niet

en is , dat men daarom het voornoemde
Huwlijk voor duidelijk rechtmaatig en
wettelijk fou mogen keuren i maar veel

eer dat men veele dingen daar tegen fou

konnen invoeren , ftennende op, en bé-

brachtigt met veel waaTfchijnlijke rede-

nen , dienende tot geen klein gevaar van

des Konings Nazaaten, en tormerklijke

beroerte van het gantfche Koningrijk en

en des felfs Onderdaanen. Voeg hier noch
by dat 'er een herroepinge vanhetHuw-
iiiks-eontracl is gevolgtfo dra als zijn Ko-
ninglijke Majefteit ("toen Prins van Wallet

zijnde,) nu 14. jaaren oud was geworden :

alfoo de Koning zijn Vader geenfins heeft

wit-
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willen toeftaan dat zodanig een huwelijk

zou voortgaan. Over zulks is defe aller

doorluchtigfte Koning, als een vroom en

Catholijk Prins > bevreeft , dat God in

zijn toorn (om dat de Koning fich zo lang

by de Koningin gehouden had , zozyhem
al kwam een zoon te baren , ) hem te eer

der uit de Werelt fou haaien. Hv ziet

nog al een fwaarder ftraffende hand Godes
te gemoet, by aldien dat hy in dit huw-
lijk , niet wettelijk zijnde , kwame te

volharden. Hier over is dan in het bin-

nenftevan zijn ziel defe fwaarigheid ont-

iïaan, dies niettemin gefind zijnde , tot

geruftltellinge van zijn gemoet entotbe-

houdinge van een goede confcientie , als

ook tot verfekertheid van een uit het man-
nelijk oort , zijn toevlucht te neemen
tot de H. en Apoftolifche Stoel vanonfen

Heer de Paus vaftlijk vertrouwende voor

zo een deerlijke wonde zijner ziele een on-

feilbaar genees-middel te zullen bekomen;

alfo het (ten aanfien van zijne veelvoudige

verdienften en dienften , zo met de pen en

krachten des verftants als met de wapenen
bewefen , mitfgaders ook om dat hy de

Kerke in haar nood en fwaarigheid fo ge-

trouwlijk en fpoedig heeft bygeftaan:) on-

fe allerheiligften Heer en Vader , volgens

zijngoetheid , autoriteit en macht , niet

verveelen zal om deCe innerlijke fmerte,

xiie zijn Koninglijke Majefteirfoodiepin

het herte fit, weg te nemen, enfodanig

een middel by der handt te nemen , waar
door voor zijn gemelde Koninglijke Ma-
jefteit de weg mag worden gebaant om
met een ander in den Echten-itaat te tre-

den, en alzo een uit den mannelijken oort,

door Gods zegen , by haar mag komen
teteelen , zijn Vaders ftoel in ruit en vre-

de befitten , en daar op zijn Koningrijk

vaft ftellen. Doch nademaal nu zijn Hei-

ligheid geblindhokt word van de gene die

fulks lichdijk met alle macht fullen foeken

om verre te ftooten, en zijn Koninglijke

Majefteits wenfch en voornemen hier in te
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ftuiten , word hy derhalven gedwongen
om alle middelen te pradtifeeren waai
door de H. Vader, hier van bequaamer
geinformeert , eerder bewogen mag wor-
den om fodanige zaaken in te willigen en
toe te (taan , welke d'effe&uele wenfch en
begeerte van zijn Koninglijke Majefteit

fouden mogen uitwerken : hierom is het

dan dat zijn Koninglijke Majefteit op uwe
getrouwheid , neerftigheid , fchrander

beleid en voorfigtigheid zich volkomen
verlatende }

wil dat U.E. f/van (tonden

aan op den ontfangft defer brieven , alle

andere zaaken , die Q.E. van hem , ofvan
iemand anders wie hy ook zy , aanbevolen

mochcen wefen , aan een kant (lellende:

)

op alle mooglijke middelen en manieren
uwe gedachten , ferieuflijk laat gaan , en
de felvc fo dicht houd als voor U. E. doen-
lijk is ; uw habijt veranderende en de Per-

fonagie fpeelende van een zeker Minifter ,

of van eenen die een Gedeputeerde is van

den Hartog van Ferrara, omeenigecon-
troveTÜen , tuffchen den Paus en hem ge-

reefen , by te leggen ; of op een andere

veilige wyfe , fo als gy beft kunt, omby
den Paus te komen en hem te konnen fpre-

ken, (daar geen arbiters , fo het doenlijk

is, ontrent zijn ;) en alfo uw laft en com-
miffie afte leggen ; en om hier toe te gera-

ken, fo het U.E. raadfaam dunkt ,fodanig

een ialaris en fomme van penningen beloo-

ven, en ook geven, den genen die in der

daad fullen willen , en konnen , defe zaak

effectueren en uitvoeren ; welke fomme,
en de bepaalinge waarvan, zijn Koning-
lijke Majefteit aan U.E. oordeel en wijf-

heid geheel en al laat beruften ; alwaar het

dat het U.E- aan haar geven moed die op
den Paus paffen , ofaan iemand anders die

U.E. veilig by den Koning , ofin een vei-

lige plaats om den Koning alleen te fpre-

ken, U- E. fou konnen brengen : tot wel-

ken einde , en om andere laften uit te voe«

ren welke noodig zijn om dit oogmerk te

bereiken » zal aan U. E. de fomme van tien

dus



en B E1YZ E N. i?

duifend Dukaaten overgezonden werden

door tafel-dienaars over Venetien , welke

aldaar by der hand zullen zijn, om te be-

talen en te configneren aan den voornaam-
Hen Beamptfchryver , uwen Broeder , die 1

aldaar des Konings Ambafladeur is j en

door hem kan nu en dan overgezonden

worden fodanig een fomme van pennin-

gen, die U. E. fult oordeelen tot uitvoe-

ringevan defe zaak dienftig te zijn ,* ik en

flaa daar ook geen twyfcl aan ofU. E. fal

de voornoemde penningen getrouwlijk

aanleggen en hefteden a ten beften van zijn

Koninglijke Majefteit , en fo als hy 't daar

mee voor heeft. So wanneer nu U.E. voor

onfen H. Heer en Vader komt te verfchy-

nen, dan fal U.E. ( de fchuldige plicht

cerft van zijn Koninglijke Majefteit, als

van een Zoon, en van de mijne met d'al-

lergrootfte eerbiedigheid en in alle demoe-

digheid afgelegt en des Konings credentia-

le brieven, waar in tot bevordering van

de zaak een feer beweeglijke reden tuften

ïngevoegt is , gefchreven met zijn eigen

hand , gelijkerwijsalslXE. uit den inhoud

fult konnen verftaan , aan hem vertoond

hebbende, ) aan zijn Heiligheid te kennen
geven hoe ongemakkelijk en verdrietig

het valt vóór zijn Kon: Maj. en my om te

verftaan en te hooren de feer ongelukkige

uitkomften en de jammerlijke ellende

,

welke daar nu is tufTchen zijn Heiligheid en

de hoogwaardige KJxrdinaalcn , dienende

tot merklijk nadeel en f
jen onvergoedelij -

ke fchade voor d' Afojloltfche Stoel en des

felfs inkomften» om welke fwaarigheden

te verlichten en te verbeteren , fal zijn

Koninglijke Majefteit in alles , waar in hy
de H. Apoftolifche Stoel van onfen Heer
en Vader eenig dienft kan doen , tallen ty-

de zich fodanig laten vinden alsmenfou

konnen bedenken dat men vaneenonder-

daanigften Piins en Koning te verwachten

heeft j eri dat ik ook hier in mijn dienft en

vlyt niet min bereidwillig zal toonen , als

ofik daar mede alleen den Hemel fou mo-

gen winnen en verdienen : gelijk als d'on-

dervinding nu airede ten deele geleert

heeft , en ik hier na , met God de voorfte>

noch overvloediger fal doenblykenj het

welke U. E. met andere beleefde termen
en opgepronkte woorden wydloopiger fult

konnen verhandelen 5 infonderheid daar

U. E. weet hoe hoog zijn Heiligheid by
zijn Koninglijke Majefteit teboekftaat,

en hoe feer ik voor mijn Perfoon de felve

toegedaan ben : en na defentrand, voor
fo veel als na uw oordcel , d' omftandighe-

den van de tyd , plaats en zaake felfs

mochten vereifchen, laat uw redenering

gerichtetzijn.

Ten anderen j fal U. E. aan onfen aller-

heiligften Heer en Vader, volgens uw ge-

woonlijk kloek verftand , openbaarenhec

geene ik in defen felfden brief aan U.E.
gefchreeven heb over dekrachteloofheid

van dit huwlijk j en van defe redenen en
oorzaaken af, hier boven verhaald , zult

gy beginnen u fondament te leggen en den

gantfehen draad van u difcoers op defe wy-
fe voor zijn Heiligheid ontwindenj voor

alnietoverfiaande des Konings innerlijke

fmerte, de befwaartheid zijner confeien-

tie, zijn beooginge hier in op God, het

zien op een mannelijk oort, de welftant

van dit Koningrijk , en alle andere boven

verhaalde zaaken : hier by nog voegende,

dat de ganfche Adel des Rijks en alle on-

derdaanen des felfs, niemant uirgefonderd,

niet liever en wenfehen dan dat God de

HeerezijnKoninglijke Majefteit een zoon

uit zijn lenden gefprooten , tot een erfge-

naam gelieve te verkenen, tot een eeu-

wige t rooft , vreugde, gemftheid en fe-

kerheid van het ganfche Rijk, ja tot een

vaft ftut en fteunlel voor zijnNazaatenj

en dat 't het gevoelen van verftandige en

verre-ziende mannen is dat God almach-

tig zijn goddelijke hand te rugge houd van

foo grooten zegen te geeven , omdemis-
flag en fout in het voorgemelde huwlijk

begaan j welke , ten zy dat fe by tydts

C ver-
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verbeterd worde , in dit Koningrijk foo

fwaare onheilen na haar zullen üeepen , als

men nooit voor defen van gehoort heeft >

nademaal dat , fo defe zaak tuflchen beide

bleef hangen fonder afgedaan te worden ,

fodanige gefchillen , twiften , krakeelen

en fcheuringen , na des Konings overly-

den , over een erfgenaam des Rijks fouden

konnen ontftaan, welkers vier men in et-

lijke eeuwen niet en zou konnen uitbluf-

fchen » gelijk als eertydts voor defen om
een ongelijk lichter oorzaak is gebeurd j

ja» uit een zaak die fo zeer niet in twyfer
getrokken wierd , zijn te voren zulke wre-
de verwoeftingen , ooilogen, en borger-

liike twedracht en oneenigheden gerezen ,

die een tyd lang geduurt hebben, rot het

uiterfte en byna allerlaatfte verderfen on-

dergang van het Rijk, Defe fwaarigheden

dan fo hoogdringende en van fogroot be-

lang zijnde , fal het onfen allerheilïgften

Heer als een Vader en opperhoofr van de

Chriftenheid , amptshalven zeer wel voe-

gen , en op wat wyfe hy kan , om met al-

le macht te poogen en te trachten dat hy
defe noch overige Koningrijken en heer-

fchappyen in het geloove en de gehoor-
faamheid der Kerke geduurig onderhou-
de : onder welk Koningrijken dit, (God
zylof) onder het minftc geenfins te ach-

ten is i maar veel eer daar voor is aan te

zien dat het tot noch toe geholpen heeft

,

en na dezen voor een veilige borftwcering

altyd gehouden mag; worden,om alles , dat

tot nadeel van de CatholijkeKerkenhet

H. geloof mocht dienen, daar van af te

keerenen te weeren.

Ten derden j zal U. E. gelieven aan on-

fen allerheiligften Heer den tegenwoordi-

genftand der Kerke voor oogen te ftellen ,

«n te bidden dat hy zich gewaardige te

erinderen hoe het tegenwoordig met de
zaaken tnffchen zijn Heiligheid en de
Chritten-Potentaaten gelegen is, en hoe
dat de particuliere twiften , die hy met het

meerdsrdeel yan de zelve Potentaaten
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heeft, (daaraaaknoopende d* eerfuchte»
d'onmaatige begeerte der Koningen , om
met alle wereldlijk en geeftlijk recht, na

hun welgevallen , om te fpringen , en om
de Kerkelijke jurifdi&ie het onderfte bo-

ren te keeren : ) daar opfien omdehoog-
achtbaarheid van d' Apoftolifche Stoel te

krenken- Dit alles achter een verhaald en

van zijn Heiligheid wel overwogen zijnde,

zal hy haaft konnen verftaan dat geen Po-

tentaat
,

geen haven noch fchuylplaats ,

daar hy zich mocht op verlaatenalshem

wat over komt , voor hem is over geblee-

ven , enfo veilig > als öeCe Koninglijke Ma-
jefteit die haar zelven niets aanmaatigd s

nergens na en ftaat , het welke den H. Paur

nadeelig mocht zijn, maar die altyd ge-

weeft is, noch is, ja, voorgenomen heeft

om immer en altoos te zullen blyven een

zeer gewiffe fchilt en zeer veilig bolwerk
voor hem en d' Apoftolifche Stoel , de-

wyl zijn Koninglijke Majefteit zijn handel

en bedryf met andere Vorften en Potenta-

ten fodanig vaft maakt en tfaamen knoopt,

foo dat hy by deze gelegentheid d' overige

tot zijn gevoelen altyd kan doen overgaan*

invoegen dat men een Koning van fo zeer

goeden inborft en die onfen allerheiligften

Heer en Vader fo krachtig is toegedaan,

niets behoorde af te flaan noch te weige-

ren, al is het noch fo grooten zaak , die

aan- zijn Heiligheidts gewoonlijke ofon-

bepaalde authoriteit en macht ftaat,- want,

buiten alle twyfel , na dat men allerlei

wegen en middelen beproeft heeft , fal

men haaft gewaar worden , dat alle andere

weldaaden en dienften hier by vergeleken

,

zeer gering zyn ; en dat dit eene (luk van
vriendfchap fodanig fal zijn , waar doof
andere fouden konnen aangroeyen ; en

fonder het welke datfe anderfins van wei-

nig ofgeener waarden fullen zijn.

Ten vierden ; ftaat wel t'aanmerken dat

de zaak nu fo ontdekt en begeert , en daar

zyn Koninglijke Majefteit ten hoogften

om wenfcht uit fo groote bekommering
zyns^
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den altoos, daartegen iets in te brengen

zyns gemoets en knaaginge zyner confci-

entie ontftaat , datfe alle man toebehoorr,

hoe weinig ook zyn KoninglijkeMajefteit

die verdient heeft aan onfen Allerheilig-

ften Heer en Vader : weshalven is hy van
gevoelen , en houd zich ook daar van ver-

zekert,dat fo men opeenig verdiend ofge-
dienftigheid fiet,dat nu zijn Heiligheid uit

een gantfch goedertieren enopenhertig ge-

moed dit zyn verlangen en verzoek de be-

hulpfame hant fal bieden/onder daar eeni-

ge twyfelaan teflaan, fwaarigheid van te

maken , en fonder daar tegen te fpreken of
de faak uit te ftellenrdie van fodanig aart is,

dat zynHeiligheid vandekrachteloofheid

der difpenfatie kennis bekomen hebbende,

dat hy die van felfshaddebehooren voor

te (lellen en te prefenteeren, fchoon dat hy
daar toe van denKoning niet vfrfocht ware
geweeft,en dat om de gemftltellinge zyner

confcientie en de zaaligheid zyner ziele.

Ten opricht dan , en uit aanmerking van

alles dat verhaalt is , falU,E. onfen al ler-

heiligften Heer en Vader onophoudelijk

en feer ernftig bidden en fmeken, dat hy
alle twyfelmoedigheid en vreezeaaneen
kant (tellende , zijn oogen gelieve te

(laan op den ftand der zaake en ophet gerte

daar uit mocht ontdaan , en aanmerken
d'ontallijke ongemakken en onheilen die

zyn Heiligheid en d'Apoftolifche Stoel

daar van (uilen over komen, en de zaak

op (taande voet , fonder uitftel > en omftan-

digheid' van d'oorfaak , (de felve aan geen

menfeh openbaarende) vrywillig gelieve

toe te ftaan , en met goe oogen aan te zien,

en de fpeciaale commiffie, aan niemand
geopenbaart , tot dit effect en einde op-
gemaakt op de manier van een brevier te

gonnen, en aan my over te zenden,- my
daar' nevens volmacht gevendeomby een

te roepen, wien het my belieft , en ver-

lof gevendeom te procederen in defe zaak,

en t' onderzoeken wat kracht defe' voor-

noemde Bulle en difpenfatie in heeft , vol-

gens het Formulier en den inhoud uitge-

drukt in zeker boeksken,tot dien einde ge-

maakt, befchrevenj dien ik hier nevens

aan U.E. zende , op fo een behoorlijke

wyfe tTamen gefteld dat het niet noodig

fal zijn dat het van iemand wederom uitge-

fchreven werde, alfohetoflichtlijkvoor

een gevaarlijke zaak mocht worden geoor-

deelt zulks aan iemand t' openbaren j of

dat de zaak daat door in twyfel getrokken

ofverachtert mocht werden , ingeval het

iemand van de Dienaaren van zyn Heilig-

heid toevertrouwd wierdömuittefchry-

ven; doch om dit gevaar voor te komen
fou zyn Heiligheid , fonder iemandts we-

ten, fuik een merkteken en zegel op het

voornoemde boëksken konnen drukken,

waar aan klaar genoeg mochi: blyken dat

het de enkele wille is van den Paus , en uit

kracht van dat merkteken ofzegel fou hèt

my vry genoeg ftaan om onderfoék te mo-
gen doen na de krachteloosheid van de

meerveihaalde Difpenfatie , en te geraken

tot de kennis van andere oórzaaken en re-

denen , welke by gebracht foudén konnen
werden tot btwys dat het voornoemde
huwlijk niet wettelijk mag beftaan.

Infgelijks zend ik hier nevens aan U.E.
de Difpenfatie, nabêhooren opgemaakt by
manier van een Bievier> die men heimelijk:

moet zoeken wederom te bekomen en ook
af te vaardigen, bekrachtigt met een daar

op gedrukt zegel,ofop eenige andere wyfe
die bondig is en Wel mach beftaan: en hoe-
wel dat aan defe zaak zeer veel gelegen is

,

waarom fulks Ook word verzöcht,en waar
voor men, met God,in't minfte niet te vre-

fen heeft,- dies niet te min zyn Koninglijke

Ma jefteit (lende op het voorgaande, en ge-

denkende aan veele zaaken die eertydts in

voorledene tyden t'onrecht verfekert ofby
gebracht fijn ; en van voornemen nu zijnde

om van alle zyn zaaken, fonder daarover
eenig verfchil ofongemak te hebben , een

volkomen einde temaken; en op dat men
in het toekomende,metgeenfchijn van re-

C 2, den



den altoos , daar tegen yets in te brengen

mocht hebben , is dit derhalven op onfen

allerheiligften Heer enVader zijn verfoek,

als feer noodig en dienftig , konnende
geenfins defe zaak ontbeeren » vaftlijk ver-

trouwende dat zijn Heiligheid defe zijn

begeerte in min en vriendfchap fal toe-

Haan, en ionder eenig obftakel ofhinder

de voornoemde commiflie verkenen , op
zodanig een wyfe en op de felfde tydals

zijn Koninglijke Majefteit het felve komt
te verzoeken ; en dat zyn H. dit alles met
fo een goedertieren en gulhartig gemoed
en op fo een verborgen en bondige manier,

als doenlijk is , fal verrichten -

y opdat alzo

het loflrjk voornemen en inzicht desKo-
nings, hier boven verhaald, op een ge-

wenfcht einde mogt uitloopen : waar door

een onverbreeklijken band van vriend-

fchap tuffchen onfen allerheyligften Heer

en zyn Koninglijke Majefteit fal konnen

werden gemaakt „ dewelke door geen

moeite, gevaar, rykdom , Koningrijk,

Onderdaanen, noch felfs bloedverwanten

van zyn Heiligheid ooit afgerukt fal wor-

den, ofdc felve verlaten : maar in bet te-

gendeel met alle macht t'allen tyden ftant-

vaftlijk hem aanhangen , fb in zyn Heilig-

heid en Kardinaalen uit alle nood te red-

den, als in de Vyanden te vervolgen; tot

dien einde heeft hy nu een merkhjkefom-
me van penningen aan den Allerchrifte-

lijkften Koning gezonden tot onderhou-
ding van het leger in ltalien ; daarenboven
is hy gefind , ten zy dat de Keizer toeftaan

wil om de geeftelijkbeid t'ontflaanende

vrede t' aanvaarden , defe Nederlanden
des Keizers en zyne heerlijkheden den

Oorlog aan te feggen , op dat hy te eerder

onfen allerheiligften Vader de behulpzaa-

me hand mag bieden , en de Kerke tot

haar vorige achtbaarheid en authoriteit

herftellen : ja , hy fal hier van fulke blyk-

teken geven , dat de geheele Werelt klaar

fal konnen fien dat zijn voornoemde Ko-
uinglijke Majefteit een volkomen en op-
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recht vriend van hem is, en zyn feer ge-

hoorzaam en devootig zoon : van welk
gevoelen geen zaaken ter Werelt , (hoe
dierbaar , aangenaam of aanzienlijk dat

fe ook in zyn oog fouden mogen zyn

)

hem ooit fullen aftrekken ; maar volgens

de behoorlijke eerbiedigheid eens Zoons,
uit een yver tot de Chrifteliike Religie,

uit een ingebxjrene toegenegentheid tot

d'Apoftolifche Stoel , en eindlijk uit een

zonderlinge liefde dien hy onfen allerhei-

ligften Heer en Vader toedraagt : tot ver-

gelding ook van zyne dankbaarheid, welke

hy met fo groot verlangen in defe zyn zaak

van zyn Heiligheid af wacht , heeft hy
volkomen belloten om in alleftandvaftig-

heid en oprechtigheidby defen onverbre-

kelijken band van vriendfchap en eenig-

heid te blyven en daar in te volharden 5 het
welke zyn Koningliike Majefteit ernftig

verzoekt dat zyn Heiligheid gelieve alle-

fins t' overwegen, en aan d' andere kant

wederom maken dat het , uit het toeftaan

en inwilligen van des Konings verzoek-

bede, openbaar blyke , dat van zyn Hei -

lighied gelijke weldaadigheid en beleeft-

heid ook word bewezen.

Defe reden nu van U. E. Achtbaarheid

aldus , als gefegt , zyn Heiligh. voorge-

draagen en verklaart zynde , is 'er in't min-

fte niet aan te twyfelen ofhy fal terftond

,

uit een toegenegen en vrywillig gemoed,

zyn Koninglijke Majefteits begeerte toe

ftaan , en meteenen ook heimlijk de voor-

noemde commiflie confenterende , aan

niemand, als verhaald, dezaakopenbaa-

ren. Op defe wyfe dan de zaak handhaven-

de, fo U. E. A. fret dat defe dingen niet

uitgevoert konnen werden, dan met ge-

vaar van den genen bekent gemaakt te

worden die het fullen foekenomte ftoo-

of indien het in de keur van zyn Hei-ten

ligheid ftaat , dat het hem dan gelieve door

Brevieren of Bullen (nadathy het bondi-

ger of krachtiger oordeeld te fullen wefen)

alle de voorgemelde zaaken te confenree-

ren
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ren ; waar toe U. E. A. gelieven fal alle vly t

en voorzichtigheid aan te wenden : alle de

zaaken fo verftandelijk en wijllijk aanleg-

gende , dat men geen gevaar loope van de-

len handel en bedrijfaan haar t'ontdekken,

diefe miffchien, of verhinderen, ofophou-
den fouden willen, ofkonnen; maarliever

al eer de zaak fodanig gevaar kome te ly-

den,laat dan U.E.A.zich vergenoegen inet

de bloote onderteikening der voornoemde
boekskens, op fo een wyfe gedaan dat daar

aan openbaar blyke, dat de Paus actuëlijk

zyn ftemme daar toe gegeven heeft ,welke

toeftemming met an dere fchriften daar na,

de nood fulks vereifchende , vafter verze-

kert en bekrachtigt kan werden.

En nademaal dat het niet zeker is ,al eer

IL E. A. bv den Paus komt, ofzyn Hei-

ligheid op zyn vrye voeten gefield zy of

niet , dewelke nu vry zynde , van zyn Ko-

ningrijke Majefteitsvriendfchapengonfie

fo veel werk miffchien niet en fal maken,

of by brengen dat hy niet derft noch en

vermag , volgens zyn verdrag met den

Kaifer ingegaan die zaaken toe ftaan 5 noch

ook bedektelijk ofmet eenig fchijn het ge-

ne hy in die zaak gedaan had by den Kaifer

rechtvaardigen , maar dat hy het te voren*

toen hy noch vaft fat , had konnen doen op

hope dat hem zyn Kjminglijke Majejleit

zou verlofl hebben : in zulken geval fal dan

U. E. A» zyn Heiligheid te gemoet voeren

,

hoe weinig hy fig vertrouwen mag op eeni-

ge beloften van den Kjii^er aan hem ge-

daan , daar het geenfins tot zyn voordeel

noch tot verzekering van zyn Perfoon kan

dienen , maar veel eer tot zyn uiterfte on-

dergang en verderf, mitfgaders tot merk-

lijk nadeel van ÜApoJlolijcbé Stoel » en of

fchoon de Kaifer voor een wyle rydtszich

al geliet veel te willen doen ten gevalle

van zyn Heiligheid* de P<j«i- nochtans be-

hoort zich hier van verzekerd te houden

dat de Kjiferfche die dingen doen , en altyd

doen fullen , waar door zy zyn Kaiferlij-

ke Majefteit meer op den Throon fouden

2X
konnen fetter.,en den Kerklijken ftaat veel

eer onderkruipen en onderde voet als op
de been helpen, en onderfiand doen : en
als men nu den Kerklijken fraat wederom
mocht foeken aan te taften,en dat defe zyn
Kj>nivglijke Majejleit s verzoek-bedeafge-

flagen wierd , die anderfins zyn Heyligheid

in alles dat hem over komt dapper fou

konnen byftaan, en ook andere zyne bond-
genooten daar toe brengen,* dewelke, zo
het hier aan kwame te haperen, lichtlijk

van een ander gevoelen fouden zijn : hoe
zyn Heiligheid dan gemoed fou wefen^
en hoe fobere genegentheid en dienft hy
van den Kaifer te verwachten heeft. Dit
alles diend met d'allerhoogfte voorfichtig-

tigheid overdacht te worden.
Het is daarenboven niet onbekend dat

defe onfe allerheiligjlcHeer , ( op het aan-
houden des Kjty^ers , toen hy niet veel
vriendfehap van zijn Heiligheid verdiend
had,) hem gedifpenfeert en ontflagen heeft

van zijn eed die hy hadde gedaan om ter

trouwen met een Princes, niet eens con-
fent gehad noch verzocht hebbende (als-

wel voegde) van zijnKoninglijkeMajefteit,

niettegenftaanëe dat de Kayzer op d' aller-

folemneelfte wyze niet alleen een eed ge-

daan , maar ook onder de Kerklijke een-

furen en ftraffen , cautie gefteld hadde om>
het voornoemde huwlijk niet te fullen vol-

trekken. Heeft zich nu de Paus konnen-
vergenoegt houden fo hy hem ilechs dank-
baarheid toonde, daar hy hem toen veel

eer voor een geflagen Vyand mogr reke-

nen, en die meer voor hemdeede dan hy
gerechtlijk konde wenfehen , zyn verfoek

,

zonder met fyn Koninglijke Majefteit eens
te raade te gaan, in het allerminfte niet

afflaande , met hoe veel te meerder toe-

genegentheid dan behooide zyn Heilig-

heid de begeerte van fodanig een Koning
toe te ftaan , wiens getrouwheid en kin-

derlyke eerbiedigheid hy dikmaals onder-

vonden heeft ? Maarevenwel fo 't blyken

mocht dat onfe ailerheiligfte Heer daac

C 3 kwa?
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kwalyk toe te bewegen ware om ten ge-

valle van my de gemelde commiffie te be-

willigen * allegerende dat ik geen neutraal

óf onzydig Perfoon ben > aan wien zijn

Heiligheid , behoudens zijn eere , defe

zaak mag o^draagen
, alfo ik onder zijn

KoninglykeMajelleitftaa en van zyn ge-

heyme raad ben , dan zal U. E. A. dit ftuk

fo lang valt houden als hetll. E. A. raad-

faam zal dunken , de zaak daarom niet uit-

(tellende of aan het draalen houdende ,

maar ernftig verzoekende de leverantie

van de commiffie ,• en met eenen verklaa-

rende dat ik om geenerlei inlichten altoos

iets zal doen dat tegens myn bedieninge óf
belydenis Chrifto gedaan , ftryden mocht,
noch ooit buiten het fpoor van gerechtig-

heid treden,- en of fchoon dat ik een Car-

dinaal en van ter zyde een gezant ben van

d'ApoftoIifche Sroe! , fo behoorde noch-

tans 'de eere van die Heiligheid en d'opreg-

righeid myner confcientie voor al betracht

te worden , en die zou uit een fodaanige

verleende commiffie aan alle kant ontlaiV

worden. Kortom, wil de Paus na geen

reden altoos Imiteren , dan zal U. E. A. op
hem verfoeken dat hy de meermaals ver-

haalde commiffie gelieve te verleenen uit

de naam van Staphyleur , Deken van de
Rota , die een onzydig Perfoon is en tot

defe zaak, om zyn uitftekende geleertheid,

zeer bekwaam : yoor al niet nalaatende

,

alsgefegt , de Difpenfatie af te vorderen

;

weshalven ik nu aan U. E. A. oveifende

een commiffie opeenbehoorlyke wyfein-

eeftelt en opgemaakt
, ( welks opfchrifc

nouden zal aan den Heer Stapbvkus, ) om
aan den H. Vader behandigd te worden >

fo fe op geen ander wyfe te bekomen is ;

meteenen verfoekende om met de difpen-

fatie de zelve te willen geeven. En nade-

maal het lichtlijk konde gebeuren dat,

terwyl men fpraake van my uit te zonde-

ren, de Paus dan iemand anders als den
Hesr Staphvlcttr mocht komen te noemen>
om aan dien Perfoon fodanig een commif-

fie op te draagen , als dan zal U. E. A. op
dit ftuk ftyfblyven ftaan, in geenerlei wy-
fe toeftaande dat iemand van buiten ofeen

vreemdeling daar van d' adminiftratie heb-

be, maar hard aanhouden alleen om den

Heer Stapbyleus ; zijn Heiligheid in alle

ootmoedigheid fmeekende en met alle be-

weeglijke redenen raadende niemand an-

ders te willen noemen ; geftand doende

dat, dewyl zijn naam in uwe inftrucYien

niet en ftaat noch van iemand anders , dan

van hem gewag word gemaakt ( my niet

willende aatrneemen- > zal U. E. A. een

maal andermaal op zijn Heyligheid ver-

zoeken , dat in den naam van oefen afge-

zant Stapfaleus defe commiffie gefchieden

en vervaardigd mag worden) U. E. A. over
zulks de paaien , U.E. A. voorgefchreeven,

niet en derft noch en meugt te buiten

gaan.

Om des Konings afgeflaagene begeerte

en verzoek aangaande de voornoemde
commiffie te bekomen , zal U. E. A. feg-

gen dat de zelve aa« een ander Perfoon

»

dan die in uwe inft-ru&ien gefchreeven ftaat

te gontten > even al eens is als de zelve hem
te weigeren : niet dat zijn Koninglijke

Majefteit vermoed dat andere daar in niet

oprechten onzydig zouden gaan , ofoor-

deelt dat iemand onder haar genegen zou

zijn om zijn eigen hartstochten in volgen ;

maar dat hy fich daar van verzekerd hield

dat onze allerheiligfte Heer en Vader tot

niemand hier in fo zeer genegen zou zyn

als tot Stapbyleur , Deken van het voor-

noemde Rota, en dat hy daarom zijn Per-

foon in uwe inftrumenten genomineert

heeft : doch wat de commiffien aangaat

daar heeft hy op een behoorlijke wyfe defk

naamen op doen (tellen en fchryven ; maar
had men in Engeland gelooft , fkan U.E.A.
zeggen) dat men den Heer Staphvleusal-

daarby 't Ryomfch Hof verdacht hield ,dat

ik dan in geen gebreke gebleeven zou heb-

ben van diergelijk formulier van commif-

fie over te zenden » en een plaats open ge-

laaten
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laareB fou hebben om daar een ander naam
tuflchcn in te voegen , en een zeker andere

inftru&ie over die zaak zou hebben gegee-

ven,- en, buiten alle twyfel, fo het op
de naamen alleen aankomt , zal iich de

Paus door defe gemelde redenen haaft laa-

ien beweegen , om Atfy , of den Heer Sta-

fbyleus , daar toe te gebruiken : doch bui-

ten ons zal U. E. A. niemand anders toe-

laaten > en evenwel voor den Paus niet laa-

ten blyken dat U. E. A. belaft is zulks niet

te doen, maar de boven-verhaalde rede-

nen tot uwer verfchooning by brengen , en

dit ftuk voor al vaft houden dat U.E. A.
zijn laft en commiflie moet volgen.

Kan U. E. A. nu op geenerlei wyfe de

voornoemde commiflie en Difpenfatie of

abfolutie verwerven , en is de Paus daar

toe in het allerminfte niet te beweegen ten

aydat hy eerft metdeKardinaalenofMi-

nifters daar over raad gepleegd heeft , in

dit geval dan zal U- E. A. zi>n Htiligheid t«

gemoet voeren boe veellerlei en hoegroo-

te fwaarigheden en onheilen uit het ver-

breiden van de(e zaak fouden konnen ont-

ftaan , by aldien dat daar over eenige ver-

fchillen of verhinderingen voor vielen ,

waar door zijn Koninglijke Majefteirs ver-

wachting daar na te loor geftelt mccht
werden : op dat dan , (ingeval datter in

het verhandelen van defe zaak eenige fwa-

ligheden mochten voorgeworpen werden

,

ds Paus des Konings wenfch en begeerte te

eerder en te fpoediger mocht toeftaan en

laaten voortgaan , fo heb ik ook noch een

ander brief, behalven defe, aanll.E. A.
in het byfonder gefchreeven,welke U E.A.
met defe te gelijk zult omfangen , waar in

ïkwydloopig by een geftelt heb zeer veel

en gewichtige redenen , om welke mijn

gevoelen en oordeel is dat de Pau: dit ver-

zoek van zijn Koninglijke Majefteit geen-

fins mag weigeren i in welken brief, affö

daar een beweeg» eden van zeer groot be-

lang in fteekt , endathetleezenvandien,

om haar wydioopigheid, niet verdrietig

noch moeyelijk mocht vallen , Ü. E. A.
vinden zult een manier aangewefen voor
zijn Heiligheid omteleezen; verhoopen-

deenmy verzekerd houdende, by aldien

alle d' omftandigheden daar in verhaalt ,

nauwkeurig overwoogen worden, dat de
zelve bondig en krachtig genoeg zullen

zijn, omallefwaarigheid, die fich mocht
op doen in het bekomen van de gemelde
commiflie en difpenfatie , weg te neemen :

den inhoud van defen brief zal U. E. A.
van ftuk tot ftuk fodanig voord raagcn en

verklaaren , dat defe zaak», fo het eenig-

fins mooglijk is , zonder eenigearbitersof

raadtsluiden altoos daar by te roepen , af-

gedaan mag worden ," doch evenwel fo de
Paus mocht hoopen dat hy dit alles fou
konnen verbergen voor degeene die Mcht-

li^k hiev tegens zouden willen aan gaan , en
t' eenemaal gerefolveerd is om eenige Kaf-
dinaalen ofMinifters hier van te verwitti-

gen, danfaltl. E A. alle vlyt voortaan-

wenden om , dit verftaan hebbende, in

hun gonft en gratie te geraak en , fo ten re-

fpekt van haar en alle de redenen in mijn
brief vervat , ("in het breedde verklaaren»

de 't geen ook tot bevordering van de zaak

dient, ) als ook om haar een vereering te

geeven , na dat het U. E.A. oordeelenfal

behoorlijk te zijn , fo flechts de zaak ge-

lukkig en na wenfch magafloopen. En op
datU. E. A. met defe Perfoonen alles te

beter moogt verrichten , zal U. E. A. myn
brief geworden die ik aan den Kardinaal
SanBorum auatuor en aan het Collegie der
Kardinaalen fchyve, en die zal U.E.A.
aan haar over geeven , na dat het U.E.A».
raadfaam dunkt ; vaftlijk vertrouwende

dat U. E. A. allesin 't werk zult ftellen om
haar gonft en gratie te bekomen; tot wel-

ken einde U- E. A. hun fadanige gefchen-

ken zult bieden die U. E.A. voor gevoeg-

lijk zult keuren ,• zijn Koninglijke Maje-
fteit zal ook alles wat U. E. A. in zijn naam
komt te belooven, ter goeder rrouw en

iyklijk befchikken j tot verrichting van

welks.
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welke dingen U. E. A. de penningen in den

J)rief van Cambius op Venetien geremit-

teert, kunt aanleggen, fo verre als fe ful-

lenftrekken , en U. E. A.noodigfuk ach-

ten tot uitvoeringe van de zaak.

Nademaal nu dat het noch onzeker of

.U. E. A. den Paus nu op defetyd moogt
Jcomen te fpreken , fo zou d' ontbeering

van fodanig acces , fchoon dat 'er geen an-

dere redenen om de zaak tot een goet ein-

de te brengen bedacht wierden , een lang-

duuriguitftelen verachteringvan degant-

fche zaak konnen veioorzaaken; hierom
heeft dan zijn Koninglijke Majefteit , om
op allerlei manieren een proefte nemen >

en niet aan een alleen te blyven hangen

,

over defe zaak aan den Heer Secretaris be-

vel gegeven , ( wien wy verftaan hebben

niet verre van de Stad te zyn,) volgens den

inhoud van defe en andere mijne beknop-

ter brieven : op dat een van u beide ofbei-

de te gelijk, fo het kan wefen , eenvryen

toegang by den Paus moogt hebben ; U. E.

A. fal evenwel daarom niet , fteunende op
den Heer Secretaris , nalaaten van alle

ylyt en neerftigheid hier toe aan te wen-
den j noch hy , op U. E. A. fig verlatende,

te flapper zijn, om defe zaak op alle ma-
nieren aan te dryven en voort tefetten,

doch gezaamentlijk en ieder in 't byfonder

alle middelen in't werk fteJlen. Indien het

nu kwam te gebeuren dat gy beide by den
Paus mocht komen , daar de eene van

d' ander niet en weet , dat en fal niet kon-

nen fchaden , maar veel voordeel geven

,

alwaar het dat de eene alleen voord' an-

ders aankomfte zijn verzoek noopende de-

fe zaak toegedaan wierd ; maar in geval

dat iemand van u beide komt te verftaan

dat defe zaak afgedaan is , en dat het valt

gaat dat alles wel afgeloopen is , dan kan

U. E. A. de moeite en koften fparen om
daar over by den Paus te gaan , of daar

van meer werks te maken j het fal ook niet

behoeven noch betamen dat U.E.A.om
eenige ander zaak als om defe teverhan-

Authentyke. STUKKEN
delen by denP<«wxgaat,maar flechts beforgt

dat U. E. A. de commiffie en difpenfatie jj

volgens het gefonden formulier , moogt
bekomen , als ook dat het met ten eerft

vervaardigt werde , waar van ik U. E. A.
een korr begryp gegeven heb om dit alles

en yder in het byfonder bekwaamlijk afte

handelen , heeft zijn Koningliike Maje-
fieit een groot vertrouwen op U. E. Acht-
baarheidts voorfichtigheid gefteld j en na-

demaal dat het zaaken van feer groot be-

lang en gewichte zijn , oordeelt over fulks

zijn Koninglijke Majefteit dat U. E. A.
daar toe haar uiterfte vlyt en arbeid be-

hoorde te doen.

Eindlijk en tenlaatften, dewylikver-
ftaa dat den Heer Lautrel^ eenigfins ver-

wondert is dat d' Agenten van zijn Ko-
ninglijke Majefteit aldaar ter plaatfe, over

geen deel van hare commiffien met hem
handelen, fo fchrijf ik nu aan hem, en
beveel den Heer Bibbert fernyngham dat

hy hem eenige zaaken fal openbaaren , ra-

kende de N egotien met den Hertog van
Ferrara > en noch eenige andere zaaken

aan den felfden Heer Lautre]^\ te kennen
gevende dat U. E. A. afgefonden zijt om
de voornoemde zaaken voort tefetten , en

de verloffinge van den Paus te bevorderen*

gelijk als U. E. A* uit den inhoud des briefs

aan den Heer fernyngbam fult komen te

verftaan : het fal derhalven wel betamen

dat U. E. A. hem voordraagt datU, E. A.
om de voornoemde zaak te verrichten ar-

gevaardigt zijt, op dat de HeerLautrek
lichtlijk niet iets kwaats mocht giffen of

moeden , 't welk de gemeene zaak na-

deelig en ook vooi UE. A. handel hinder-

lijk zyn mocht.

Dit moet ikevenwelnochfeggen, dat

ingeval het U.E.A. eenigfins mocht ge-

beuren , om by onfen allerheiligften Heer
, te komen , niet na en laate om in den Heer
Datarius zyn gonft en gratie te geraken ,

aan wiens goethertigheid wygeentwyfel
en Haan, en aan hem verzekering doet

,

na-



en BEWYZEN, *f
nademaal dat wy in alle onfe voorvallende

zaaken zyn behulpfaamheid en voorfpraak

hebben gebruikt , en hy alles met fo groo-

ten getrouwheid en neerftigheid t' allen

tyden heeft verricht , 't geene hy wift dat

ons aangenaam en voor Ons wenfchlijk

was; invoegen dat hyonsin het verrich-

ten van onfe affairen veel moeite afgeno-

men en tot zijn voordeel en verhooging

feer graag heeft gemaakt : wesbalven defe

.KoninglijkeMajefteit, in defe zaak uitte

voeren die hem boven alle andere rer her-

ten gaat, en als welke, na zijn oordeel,

niets hoogwichtiger noch van meerder be-

lang kan overkomen , naaft aan onfen al-

lerheiligfte Heer en Vader, in den Heer

Vatariu; al zijn vertrouwen en hope ge-

ftelt heeft , dewelke by defe gelegentheid,

fo het hem niet en verveelt zynbehulp-
zaame hand hier nevens te bieden om de
zaak tot een gewenfebte uitkomft te bren-

gen, daar mede des Konings hert en fin-

nen fo tot hem fal trekken , dat de voor-

noemde Majefteit niet alleen alles dat toe

gerief , en eere van den Heer Ferrars

mocht dienen , fal beforgen j maar ook
fuik een weldaadigheid en dankbaarheid

daar noch by voegen, die voor het meer-
der deel of in het geheel de betalinge van
delos-penningen uit de gevangenis fal ver-

goeden j en wat mijn eigen Perfoon aan-

gaat) hy en fal geen ander trouw en vriend-

fchap gewaar worden > dan hy van eenig

Broeder fou konnen verwachten.Vaar wel.

Londen in mijn Huis , den vyfden van de

Wintermaand M. D. XXVlh

D''uwe ah eenfeer Beminde Broeder

T. Cardinalis Eborac.

\Jit Romen den eerjlen van Ltttmaant M. D, XXF1I1,

X.

Twe Brieven van den Secretaris Knigt aan den Kardinaal en deft Ko-

tting , rakende zijn conferentie met den Paus over zyn Echtfcheiding.

Cottonlibr. Vitel. B. 10,

ZYn Genade gelieve re verftaan , dat,
voort na den ontfangft van zijn Ge-

nades brieven, houdende in het byfonder
fo aan mijn Heer Gregorius als aan my , hy
en ik ons begaven na zyn Heiligheid , de
¥aus-3 hem geluk wenfehende uit U. L.
Naam met de herftellinge zijner vryheid ;

het welke hem feer liefen aangenaam was;

dies te meer, alfoikd'allereerftewasdie

hem , uit de naam van eenige groote Prin-

fen, die eere gegeven had } fig volkomen
verzekerd houdende dat ik fulksfeideuit

de Naam van iwe van zijn fpeciaale>op-

rechte en ongeveinfde vrienden. Hierop
is het dat hy met d' allergrootfte dank-

feggingen en een langwylige redeneringe,

( nevens het ophaalen van de verdienften

en daaden fo van zyn Koninglijke Ma-
jefteit als van U. E.A. en datop een feer

vroom en Catholijke wyfe, aangewend
tot zijner herftellinge ; en hoe gyl. geduu-

rig en met alle macht getracht heb om
d'Apoftolifche Stoel tot haar vorige luifter

en glans wederom te brengen: ) bekrach-

tigde het geen ik gefproken hadde. Hier

op hebben de Heer Gregorius en ik een

D aan-
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aanvang gemaakt met onfe adminiftratie 3

vertoonende op het laatfte van onfe haran-

gue de hooge verdienden van de Konin-

gen en het Koningrijk van Engeland, en

der felver devotie tot de Kerk j hoe hoog

noodig het was fo voor d' Apoftolifche

Stoel als voor het voornoemde Koningrijk

te beforgen en tebefchikkendatalleoor-

zaaken van tweedracht en oorlog dood en

te niet waren j welke, by gebrek van een

uit de mannelijken ftamme van onfen

Heer Koning, buiten alle twyfel daar uit

fbuden moeten volgen ,- nevens eenige

aanmerkingen eindlijk vervat in onfein-

ftructie. Wy verfochtcn op zyn Heilig»

beid ons te willen toevertiouwen dedif-

penlatie die verworven wierd ten tyde van

Paus Julius, van hoogloftijker memorie,
over het huwlijk dat aangaan fou tuffchen

den Koning en de Weduwe , nazaadvan

de gewefene Koning Arthur ; en datfe ons

in zodanig een fbrme behandigt mocht
werden , als zyn Genade die ons herwaarts

toegefonden had. Hier op repliceerde

zyn Heiligheid , dat ons feggen feer waar-

schijnlijk was , alfo by gebrek van manne-
lijk oort uit de Koninglijke ftamme» (aan-

gemerkt dat 'smenfehen natuur na wat

nieuws altijd helt engeneigtistotfa&ien

en fcheuringen) het Koningrijk van Enge-
land niet alleen vervallen fou tot hun ge-

woonlijke fcheuringen en verdeeltheden j

maar Jouden haar ook niet verplicht hou-

den om eenige devotie aan de Kerk te be-

wyfen ; weshalven zijn Heiligheid zeer

wel te vreden en bereidwillig was om alle

mooglijke middelen , na tydts gelegent-

heid , in 't werk te (tellen ; en alfoo hy

niet bedreven was in commiiïien op te ftel-

len , fouhy derhalven met den Kardinaal

Sanclorumquatuorreraadegaan , en zyn
advijs gebruiken j het welke hyhaaft fou

komen te weten.

Wy nu merkende dat het verkrygen van

onfe commiffien , na des Konings en zijner

genade welgevallen, veel fteunde op het

advys van den Kardinaal SAnBoYumquatu-
or > hebben hem geftuit in het gaan tot den
Paus, en zijn Genaades brieven met by-

gaande recommandatie aan hem overle-

verende, verzochten wy op hem onfe re-

queften , om des Konings halven , te wil-

len gonfte bewyzen •. en op dat wy 't na on-

fe wenfeh mochten krygen , beloofden wy
hem met een eerlijke vereering te voor-

zien. Defe woorden nu voorafgegaan fijn-

de, toonden wy hem de commiflie, wel-

ke hy zeide niet te konnenpaffeeren of het
fou tot een eeuwige oneere voor den Paus

,

den Koning en zijn genade gedyen ; (en

diergelijke redenen meer alhier overge-

I flaagen» heeft hy aangeroert en daar re-

den van gegeeven in een zeker gefebrift,

het welke ik zijn genade hier nevens zen-
dej uit aanmerkinge van des Kardinaals
ervarentheid > wyfheid , geleerdheid en
zonderlinge genegentheit die hy den Ko-
ning en zijn genade toedraagt,* ) en dat het
in 'tminfte de begeerte des Konings niet en
was en tot de zaak onderhanden niet en
diende dat ik eerft aan fijn genade fou over-

gefchreeven hebben het geen de Kardinaal
gefegthad, en antwoord afwachten, en

evenwel my gelaaten als of ik het zelve

noch fou willen doen : aanmerkende ook

dat gemelde Koning een bekwaam en

fuffifante commiflie begeert, verzochten

wy op hem een minute daar van te willen

maaken , waar toe hy fich zeer gewillig

toonde : dezelfde opgemaakt zijnde , zei-

de de Paus, dat, toen hy op het Kafteel

S. Angelo was , d' overfte van d' obfervan-

ten in Spanjen by zijn Heiligheid verzoek
gedaan had , in de naame des Kaizers , om
geen Acte te gonnen die den weg mocht
baanen tot een echtfeheiding tuffchen den

Koning en de Koningin : daarenboven

verzocht hy ook een verbod, dat geen Reg-
ter binnen des Konings jurifdiftie kennis

van de voornoemde zaak mocht hebben.

De Paus antwoorde hier op , Inhibito non

datur nifi poji /item motam : dat is, men
geeft
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geeft geen verbod dan als 'er een proces op de

baanis. Wat het eerfte belangt , zijn Hei-

ligheid en had daar niet tegen , ingeval

zulks wierd verzocht, om den Kaizer
daar te voren van te verwittigen , al eer

dat hy daar een afte van zou pafleeren ; en

dit was als of zijn Heiligheid onder een an-

ders gebied ftond. Maar zijn Heiligheid

als noch in gevangenis zijnde * (foo als uw
genade verhaalt , en hem ook daar voor
aanziet fo lang als de Hoogduitfe en Span-
jaarts in Italien hun refidentie houden; )

dachte dat hy , dele commiffie toeftaande

den Kaizer opzijn hals fou haaien, enby-
gevolg een onverzoenlijken haat : dies

niettemin fou hy liever fichzelvenineen

waarfchynlijk gevaar van ondergang wil-

len ftorten , dan dat de Koning ofzijn ge-
nade hem eenigfins voor ondankbaar zou-

den aanzien , hartelijk fmeekende, cum
Sufpiriis& lacrymis\m:t ^uchten en traanen,

dar de Korting en zijn genade , die hem al-

tyd een getrouw en goet vriend zijn ge-

weeft , nu niet fchielijk en voor altyd on-

der de voet wilden helpen; 't wel fou ge-

fchieden , by aldiendat zijn genade , voort

na het overleveren van de commiffie , een

proces fou willen aanvangen. Hy isgefirtd

alle vroomen op defe wyze te paayen : zo
Monfieur de Lautrek zich op de reife wilde

begeeven, 't welk hy alle dagen zegt te wil-

len doen > maar hy en doet het noch niet i

fo dra als hy komt, zaldeP4//r, zijn Hei-
ligheid met fchyn van goe reden konnen
zeggen dat d' Ambafiadeur van Engeland
om diergelijke commiffie hem aanboort
hadde geweeft: en dezelve weigerende,

TotOrvwtodeni.
van Loumaand.

van wegen zijn belofte aan den voornoem-
den Generaal ofO verfte , was hy evenwel
wederom op het verzoek van Monfieur de
Lautrech , gehouden de gemelde commif-
fie toe te ftaan , voor fo veel als het een
rechtmaatige brief was. En op defe wyze
fou hy de zaak wel willen verbloemen ,

(op dat het den Kaizer mocht toefchynert

dat het de Paus niet en dede uit een gene-
gentheid om hem te mishaagen , maar als

een moderaat Vorft die niet en konde noch
en vermocht recht te weigeren,voornaam-
lijk van fo groote en aanzienlijke Perfona-
gien daar toe verzocht zijnde ) en van Hon-
den aan een commiffie afvaardigen , in-

houdende den datum van de tyd af dat
Monfieur de Lautrech by of ontrent hem
was geweeft. De Paus verzoekt ferieuflijk

dat , door vóorfpraak van zijn genade»
zijn Konirtglijke Majefteit dit in het goede
gelieve aan re neemen , en voor fo een kor-
te tyd gedult te hebben , die men oordeelt

dar niet lang duuren zal; en, by geval,

breng ik een commiffie metmy, en met
eenen een difpenfatie , waar in ik vertrouw
dat zijn Koninglijke Majefteit en zijn ge-

nade een welgevallen zullen fcheppen.

Wy hebben aan mijn Heer ^Kardinaal

SanHorum quatuor vereert 4000. en aan
den Secretaris 30. kroonen.

Hier nevens fal fijn genade een briefvan
den H. Paus onrfangen ; infgelijks ook
een raad die Oldrando geeft , dienende tot

verlichting van des Konings zaak. Ik fal

rnyfo fpoedig naar huis reppen als moog-
lijk. Onze Heere Jefus behoede zijn ge-

nade.

U. E. A.ootmoedigsleDic-

naarenCapellaan,

W. KNIGHT,

D Ro-
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Jan den

KONING.
UW Koninglijke Hoogheid zal gelie-

ven te verliaan > dat , fo dra als de
PdKiopzijn vrye voeten was geftelt en tot

Orvieto kwam » ik op ftaande voet na
j

hem toeging; envoorhemverfchynende,
|

heb ik hem > uit de naam van zijn Koning-
j

lijke Hoogheid , geluk gewenfcht metde
reftauratie zijner vryheia ; 't welk hy met
een feer vrolijk en dankbaar gemoed aan

nam , zyn Koninglijke Majefteit ten aller-

hoogfte bedankende voor zyn groote goet-

heid aan hem bewefen > fo wel in tyd van

nood en tegenfpoet > als in zyn allerhoog-

fte ftand van geluk en voorfpoed. Daar na

verhaalde hy my zijnde tot Romen » wat

al gevaar ik uitgedaan hadde , nademaal

het aangediend zijnde dat ik aldaar was,
onderfoek na my gedaan wierd , en dat ik

nauwlijks twe uuren tevoren mijn voeten

buiten Romen hadde gefet, oftwe hon-

derd Spanjaarden hadden het huis, daar

ïkin geweeftwas, rontombefet, en alle

hoeken des felfsdoorfnuflfelt. Hy gafmy
ook te kennen , dat hy alle de brieven, die

ik, geduurende mijn verblijf binnen Ro-
men aan zyn Heiligheidhadde gefonden >

ontfangen had ; waar uit hy vernam d'in-

tentie van zijn Koninglijke Hoogheidts

begeerte , nopende het ftuk van difpenfa-

tie : en hoewel dat hy my liet weten dat

ik my weg pakken zou, en dat zijn Hei-

ligheid de voornoemde difpenfatienabe-

hooren voltrokken my fou laten toeko-

men , evenweLvertrouwde hy dat zyn Ko-
ninglijke Majefteit noch wel wat fou wil-

len wachten: alfo d'Overfte van d'obfer-

vantien in Spatijen onlangs te {{omen ge-

wecft zynde , aan hem hadde veribeht.

Uit Romril den eer ften

van Louwnuandt i s 2.1.

volgens zyn inftructien, dat hy niets fou

laten pafferen , noch direct, noch ïndirefk,

dat voor de Koninginne nadeelig mocht
zyn , voor en al eer dat hy aan zekere Kei-

ferfe alhier daar van advertentie gegeven

had. Nademaal nu dd& difpenfatie zyn
Genade mocht aanmoedigen om myn
Heer den Ambaffadeur Au&oritate lega-

tionis ten oplicht van zijn bediening te

doen aanhooren en een befluit maaken
van de zaak fo als het zijn Koninglijke
Hoogheid daar mede voor heeft , en dat

zijn Heiligheid de handen noch als gebon-
den zijn en verfet ftaat : hierom is het dan
dat zyn Heiligheid zyn Koninglijke goet-

heid gebeden heeftom noch wat geduld te

hebben > alfo het niet lang aanloopen fou

of zyn Koninglijke Majefteit fou niet al-

leen de Difpenfatie , maar ook alles wat in

zijn vermogen was bekomen. Hier op gaf

ik totantwoord , dat zyn Heiligheid fulks

aireede toegedaan hebbende , ik daar op
iemand te poft afgevaardigt en aan zyn
Koninglijke Majefteit daar fchriftelijk be-

richt van hadde gegeven j fo dat ik niet en

kan bedenken waarom ik zyn Koninglijke

Majefteit fou doen gelooven , dat hy de be-

lofte die hy eenmaal gebroken had, fou

nakomen. Kortom» hy mocht wel lyden
dat zyn Koninglijke Hoogheid die fou

hebben , edoch hy wou fe met defe condi-
tie overgelevert hebben , dat de Secretaris

Gambora en ik, zyn Koninglijke Hoog-
heid fouden bidden om in zyn zaak tegens

de Koningin niets t'onderneemen, voor

Ien
al eer de Paus op zyn vrye voeten was

geftelt ; 't welk niet en fou kor.nen wefen»

fo lang als de Ho»gdnitfen en Spanjaarden

'm



en BEWYZEN. %$

in ïfc»/i<?»fo den meefterfpeelden; en, na

gedaane belofte , fouden wy de difpenfatie

mogen overleveren : en na mijn gering

verftand, was het beft dat wy defe difpen-

tie t'allen tyden in handen hadden. Daar
na heeft hy de minute aan den Kardinaal

SanBorutn quatuor getoont , op hem be-

geerende dat hy fe na den ftyl van dit Hof
fou willen inftellen en op maken j ditge-

fchied zynde , liet hy fe my fien , en feide

daar na dat hem goei dacht dat ik vertrek-

ken fou, om dat ik wat fagjes reed, en de

Secretaris en Gambora fouden te poft vol-

gen en de Bullenmet haar brengen, die

van het felfde formaat en inhoud zyn , als

zyn Majefteits minute : is'er nu iets uit

te laten of by te voegen , zyn Heiligheid

fal fig altijd laten vinden om het te verbe-

teren, en den datum ofden dag die nu op

de difpenfatie ftaat , daar onder aan te Hel-

len,- de copye waar van ik aan zyn Koning-

lijke Hoogheid hier nevens fende, dege-

neraale Commiffie en proteftatie van gee-

ner waarde zynde , dewyl datfe geconci-

pieert en opgeftelt waren durante captivi-

tate, gtduurendc degevangenis van den Paus .

Alfo ik nu hier niet meer te verrichten

had, nam ik mijn affcheid van den Paus,

en vertrok. Komende tor Scarpery niet

verre van Bononien, trofikThadeusde-
fen Gourier aan j dewelke zekere fchrif-

ten mede bracht ,• eene voorden Secreta-

ris Gambora, een ander voorGregorius
deCaffali , en de derde voor my : onder
welke ook was een driederki algemeene
Commiffie, d' eene om mijn Heer Am-
baffadeur aanbevolen te worden, en fo

men dat niet en konde bekomen ,. alfo

men hem voor geen neutraal Perfoon

jichtlijk mocht aanfien , dat men dan de

felve den Heer Stapbyktts (ouopdraagzn.

Daar was ook een Copy van een difpen-

fatie, alwaar ik uit zyn Majsfteiis brief

vernam dat hy zyn difptnfatie wilde

hebben opgemaakt in forme en na d? Mi-
nute. die Bartow. mede bracht, die toen

vervaardigt en aireede gepaffeert was j en
alfo bleef daar niet over om te vervaardi-

gen dan de Commiffie om na zyn Maje-
fteits believen daar van te difponeren. Dit

aldus verftaan hebbende , liet ik myn die-

naaren hun reife vervorderen, en ik met
een dienaar en defen Courier zyn weder
gekeertnaar Orvieto met Poft - Paarden,

alwaar mijn Heer Gregorius en ik met
groote moeite , een commiffie kregen

houdende aan den Heer Ambaffadeur
3
niet

na de manier in Engeland geconcipieert

,

maar op een fodanigewyfe die genoeg ter

zaake dient, en , na mijn vertrouwen',

zyn Koninklijke Majefteit feer wel ver-

noegen fal j waar mede de Heer Kardinaal

SanBorutn qudtuor groote moeite gehad

heeft in het uitfchryven , als ook met zyn
Majefteits difpenfatie en commiffie , waar
over, als ook om dat hy hier na zyn Ma-
jefteit wederom een dienft mocht doen»
wy hem beloont hebben met vier duifend

kroonen, van dat geit dat zynMajefteie

op Venetien liet remitteeren , tot bevor-

dering van zyn Majefteits affairen. Maar
of fchoon nu alles na zyn Majefteits fin ai

afgeloopen is, fo en kan ik evenwel niet

fien , dat, fo de zaak nu ter tyd in het werk.

geftelt word , dan is de Paus t'eenemaal

geruineert, en fodanig verklaard hyook
felfs. De Keyferfe fpeelen vaft daaglijks

den baas ontrent Romen , met pionderen,

blaakeren &c. Monfieur de Lautrek is

noch te Bononien , en weinig apparentie

is 'er om eenige groote daaden , fo hy fig

inbeeld, uit te voeren. De Kaifeife heb-

ben binnen defe drie dagen rwekafteelen

geen fes myl van Romen gelegen ingeno-

men : en de Paus nu in defe benautheid

zynde , en niet een vriend hebbende daar

hy fig op mag verlaten, behalvcnopzyn
Koningli jke Majefteic > die al te verre van

hem afgelegen is : indien by. dan ruiden

Kaifer eenig ongemak komt aan te doen >

ibisdePaus, na zijn. oordeel, vooraltyd-

een verdorven man j weijiajven ftelt hy

D 3 geheel.
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geheel en alzyn eer, beilerrbehoudenis

in zyn Koninglijke Majefteits macht en

difpofitie. Defe morgen begeef in my we-
derom op de reifenaarhuys, en de Heer
Gregorius de Cafïali gaat met my tor op

TotOrvieto dea
i»van Loumaant,
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Florencen; en van daar reifthynaMon-
fieur de Lautrek, omteverfoekendathy
zyn reife vervordere. De H. Geeft arende

%ijn Koninglijke Hoogheid een gelukzalig
Nieuw faar , enveele.

Uwen ootmoedigüen onderdaan >

Dienaar en Biechtvader

,

W. KNIGHT.

x i.

Remin, den 10, va» Wtym»*nd%

Een gedeelte van een Origineel-Brief van den /elfden Perfiên aan den

Kardinaal Wolfey , waar uit blijkt dat de difpenfatie doenmaah vergond

en overgezonden was.

Cotton Libr. Vitel. B. zo.

ZYnGenade gebied my de commiffie en

difpenfatie metten eerften over te fen-

den, fofe gereed zijn voor het ontfangen

van zijn Genades brief op defe gezonden.

Waar op den Secretaris Gambora en ik be-

laft zijnde fub peena excommunieationis ,

onder boete van excommunicatie omdefel-

ve over te leveren en een zeker requeft te

doen aan zijn Koninklijke Hoogheid en zijn

Genade als men defelve zal overleveren

:

fo zend ik fe derhalven aan Gombora , ver-

zoekende dat hy fonder eenige uitftel en op
het allerfpoedigfte fich begeeve na3rzi]n

Kjninglijke Hoogheid > zonder eens mijn

komfte te verwagten; het verfoek en d'oor»

zaak daar van Cal zijn Genade konnen ver-

neemen uit mijn andere brieven hier by

gevoegt. En onderftellende, als zijn ge-

nade mijn brieven en de difpenfatie gefien

en defe tyd wel aangemerkt heefc > dat het

dan lichtli jk zal gebeuren , dat de Kjming

en zijn Genade met het gepaffeerde wel te

vrede zullen zi jn , fonder iets anders meer
te verfoeken, dat niet , dan door lang-

Tot Aftcdcnia
Y*nlouiaaind|

heid van tyd , en miïïchien ook fo niet

,

bekomen konde worden. Zijn Genade
heeft op defe tyd aan den Heer Gregorius
de Caffali al fo veel bevoolen als aan my,
dewelke na by den Paus zijnde , zonder
eenig manquement fïch daar roe falbevly-

tigen : en by aldien dat het zijn Kj>ningly~

ke Majesteit en z'ijnGenade goed zal dun-

ken dat ik weder keere naarOrvieto> fo

zal ik fo veel doen als mijn ligchaamlijke

krachten konnen uitftaan , en tot dien ein-

de zi|n Genades beliefte en welbehaagen

tot Turin afwachten. De Datarms heefc

her Hof t'eenemaal geaba-ndoneert
} en

wil niet langer dienen dan Go.^alleen 5 en
zijn geeitliik beroep waarneemen, De
Kardinaal Campegius is te Romen noch
fwaar aan de Jicht valt. De Kardinaalen

?ifano y Ir'wulfio , Urfinus > Gadis en Cc
fis wachten na borgen. De Kardinaalen
Monte , SanBorum quatuor , Rjdu/phus

,

Ravenna en Perufino zijn by den Paus; d'an-

derezijnabfent. Onfe Heer Jefus bewaare
zijnGew4^f.

üte ottmoedigfte Biechtvader en Dienaar

W. KNIGHT.
o*



•en BEWYSEN. 3*

Orvieto. den 13. van Louwmaand*

XI L

Gregorius Cajsalius zijn Briefontrent de manier die de Paus wildegebruikt

hebben in het fiuk van des Konings Echtfcheiding. Genomen uit een

Copy gefchreeven door den Secretaris van den Kardinaal TVolfey.

Gifteren en op heden ten dage heb ik

een geruime tyd gefproken met on-

fenH Heer den Paus over het zenden van

een AmbafiTadeur , volgende de voetftap-

pen van den zeer eerwaardigen Heer Wol-
fey Kardinaal van Jork , in zijn brieven op
den 27. van Wintermaand my voorge-

fchreeven. De Paus heeft zich zeer gene-

gen en begeerig getoont om zijn Koning-

lijke Majefteit van Engeland te voldoen,

aan wien hy zich bekend ten allerhoogften

verplicht te zijn ; en trad hier over met

tnyeen tyd langingefprek, hoe meubelt

een middel foukonnen uitvinden om alles

wel, bondig en veilig te verrichten, fo

dat men het fou kotmen verantwoorden

;

hierom heeft hy met den Kardinaal SanBo-

lum quatuor en Symonetta, die te Rota een

voor treffelijk en geleerd Orateur is , wil-

len raad pleegen , met de welke hy onder
het zegel van biegten gehandeld heeft,om,

volgens hun raad , een zeker middel te be-

denken , waar door men alle uitllel fou

konnen voorkomen, en de zaak veilig en

onbefchroomt uitvoeren : en hier op is de
Paus met haar inhetgeenevolgtin eener-

lei gevoelen gekoomen, 't welk op geen
loffe fchroeven fchynt te daan : en bad my
dat ik het doch aan niemand fou openbaa-
ren dat dit uit zijn Heiligheidts koker ge-

komen was, gelijk als ik het in der daad
van hem bekomen had ,alfo de Kaizerfche

fodanig. een manier van doen voor com-
plottery of t'famenfpanning zouden hou-
den ,• maar dat ik feggen fou dat ik het van
den Kardinaal Sanftorum quatuor en den

Orateur tot Rota gehad hadde. Men zegt

dat de Koning de Commiffievandezaak
aldaar aan den Kardinaal behoorde te gee-

ven > ten opfïcht dat de Secretaris de com-
mune hadde mê gebracht, of uit kracht

van d' authoriteit zijner gezantfehap, het

welke hy ook kan doen ; de commilTie nu
van de zaak voorafgegaan zijnde, byal-
dien dat de Koning gevoelt dat zijn con-
fciente voor God niet meer is befwaard

,

en dat hy met een oprecht hert en gemoet
vermag te doen het geen hy beoogd, na-
demaal datter geen Leeraar altoos in de
geheele Wereld is , die een beter vonnis
over deze zaak kan ftryken als de Koning
zelfs j derhalven fo hy hier toe kan refol-

veeren, gelijk als de Paus gelooft dathy
zal doen , laat hem dan voort eommiflie
geeven van de zaak , een ander tot zijn Ge-
malin neemen , het proces daar op aan-
vangen, en in 't openbaar een gezant op
een Confiftoriaale wyfe affenden 5 alfo dit

zeer wel voegen fou en behoorlijk is: want
deKardinaal SanBorum qudtuoren Sïmenet-
ta Hellen dit voor valt en zeker, dat, fo

de Koningin gedagvaard werde, zy niet

ftil fwygen zal , maar flechts protefteeren

dat de plaats en de rechters voor verdacht

zijn te houden s en de KJti^erfe zullen het

begeeren by manier vanonderteikening,

en van het recht op te fchorten, zonder het

welke de Koning geen ander huifvrouw

vermag te neemen 3 en fo hy 'er al een mogt
neemen dat dan de zoon , die hy mocht ko-
men te krygen , voor wettelijk niet en mag
worden verklaard voor en al eer dat de
zaak afgedaan is ; en zy zullen een commif-
fie afvorderen , op dat de zaak ten.Hove

mag.
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mag dienen. Wat nu het opfchorten aan-

gaat, de Paus en kan dat niet aflaan, noch

ook de commiffie ten zy dat men onrecht

en enkel gewelt «ril doen , daar de gant-

fche Wereld over uit roepen fou. Geno-
men dat de Koning nu een ander huis-

vrouw fou willen nemen , dat en konnen

zy niet verzoeken , en fo zy het al verzog-

ten j kan het de Paus met recht afflaan >

en zy en konnen niet anders zeggen noch
by brengen dan dat de Kardinaal Wolfey
en de Kardinaal die men fenden zal» en

de plaats verdacht zijn , en begeeren dat

de zaak hier ter plaatfe mag dienen ; en

word het daar toe gebracht, dan fal daar

voort een vonnis op uitgefproken werden , I

daar de Paus fkhmêfpoedenzal, ftaande

op geen termen om de gewichtigheid van I

de zaak en om andere redenen , die de

Paus fal weeten by te brengen j en alfo zal

men hier d'uiripraak van de fententie be-

komen die over de gantfche Wereld voor

goet gekeurd > en van geen Spanjaard noch

Hoogduitfche tegen gefproken zal noch en

kan werden : en men zal die fententie

doen publiceren door Kardinaalen na het

-welgevallen van den Koning ; en dies niet

temin zal ook de Paus een Kardinaal zen-

den.
Eindelijk , op defe wyfe zijn alle zaaken

veilig te helpen, tot nakoming waarvan
de Paus U. E. vermaand, en verfoektdat

men niet en fegge dat het uit zijn mond
komt. Defe manier van doen fchynt niet

ongevoeglijk te zijn , alfo defe Orateur

voor vaft ftelt dat men niet anders en moet
doen fo men wel wildoen; ennademaal
dat de eerwaardige Kardinaal de Heer
Wolfey .ernftig aanhoud om fnedig met de

zaak voort te vaaren, fo kan men midde-

lerwyleeen Ambaffadeur , die de Koning
wil nebben , ontbieden : en het volk fal

ook beter te vreden zijn met het fenden

van een gefant , als ofmen de zaak fou wil-

len afmaaken j en alhier zal ook, als gefegt,

aJJes gefchiedcn dat deKoning daarenbo-

ven mocht komen te begeeren.

En dat noch meer is , (het welk hy daar-

om gedaan heeft om dat ik refolveeren fou

om defe brieven tefchryven: ) de Paus is

genege om fodanige Kardinaal te zenden
als ik begeere , doch , fegt hy , datter een

gefonde werde dienaar toe bekwaam is,

te weeten een Doftor in de rechten of in

de Theologie , hoedanig zijn Campegius,
Cxfarinus , Scnenfis , Cefïs , Araceli

,

Monte , die hoog bejaard is en niet te ver-

fetten j Cefis is voor Oftagier geweeft te

Napels j Carfarinus bediend het Bifdom in

Spanjen » Araceli is aan het podagra of
voet-euvel vaft , en een Monnik,' Senen-

fis is den Kaizer toegedaan , en niet de
fchranderfte ; Campegius fou hier wel beft

toe dienen , maar hy bekleed de plaats vaa
den Paus tot Romen , van waar hy niet

van daan mach fo lang als d'onluften duu-
ren tuffchen de Hoogduitfe en Spanjaar-

den ; hy en fou ook niet derven uit het

Slot vertrekken ; doch defe fwaarigheid

fal haaft ten einde loopen , alfo de Kaifer-

fe binnen acht dagen genoodfaakt fullen

worden na een goet heen komen te fien

om in haar Land tegeraken; offyfullen

naar Sicnnen moeten gaan over Tlorenfen ,

by aldien dat de Heer Lautrel^ daar na toe

gaat; en dan fal Campegius op zyn vrye

voeten geftelt worden, en zich, op het

bevel des Konings, op de reyfe begeven.

De Paus heeft my belaft om tefchryven >

dat hy nooit in gebreke fal blyven om ge-

duurig te peinfen en te befinnen hoe hy
beft des Konings wil en begeerte fou kon-

nen voldoen, en dat hy die dingen Hechts

voorftelt om te veiliger te gaan , op dat

men daar na fulks niet en mocht komen in

het werk teftellen, waaruit dilay ofuit-

ftel en fwaarigheid ontftaan mocht ,- en
voor (o veel als ik kan giffen wenfcht de
Paus van herten den Koning te voldoen.

De Paus heeft andermaal verklaart , dat hy
fig felven r/eenemaal werpt in de handen

van de Koninglijke Majefteit , en verzee-

kert
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kert is dat hem de Kaifer die nimmer-
meer en fal vergeven , maar daar over

voor het Concilium doen roepen , en dat

hy niet anders voor heeft dan om hem on-

der de voet en van kant te helpen;zyn Hei-
ligheid beeld zich ook niet veel goets, in

van de Franfen , dan voor fo veel als hy
door zyn Koninglijke Majefleit en den
eerwaardigen Heer Kardinaal Wolfey fal

konnen uitwerken; waar op ik antwoorde,
•dat hy uit het voorgaande en tegenwoor-
dige van het toekomende kondeoordee-
len. Eindlijk ftond ik hierop , enzeide':

by aldien dat zijn Heiligheid van de vreele

r

der Kaiferfe eenmaal ontflagen was, hy
dan van d'Apoftolifche Stoel , na zyn wel-
gevallen fou konnen difponeren.

De .Kardinaal Campegius heeft aan den
Paus gefchreven dat over dry dagen d'O-
verfte°broeder de zaak van zijn Koninglij-

ke Majefleit aan hem hadde gecommuni-
ceert > en gefeit dat hy aan zyn Heiligheit

fou fchryven , om in geenerlei wyfe toe te

laten dat de zaak aldaar verhandel wierd :

waar op de Faus niet en heeft geantwoort >

maar hy fal antwoorden dat hy daar in

niet en kan doen, alfo de zaak noch niet

en dient.

Lonmaand 1 52S- Aan het Collegie,

XII I.

Des Konings Brief aan het Collegie der Kardinalen ; waar uit blijkt

hoefeer het zelve zijn zaak begonftigde.

Cotton". Lib. Vitel, B, 10.

HEnricus Koning , aan de feer eer-

waardige Vaders in Chrifto , de Hee-
ren Biffchoppen , Vaders en opfienders

S. R. E. Kardinaalen , en onfe feer geliefde

Vrienden,groetenis. Wy hebben gedacht

dat 'er nooit iets fo groot kan wefen , óf
wy hebben van dien H. Stoel en van die

uitftekendegoedertierentheid t 'onswaarts

aangaande uwe zeer eerwaardige Acht-

baarheden bet felve onsaltydvrymoedig

derven beloven ; het welke ook voorwaar
dat H. Collegie , fo dikmaals als haar eeni-

ge gelegentheid voor kwam om ons eenige

dienft te doen, overvloedig heeft betoont:

doch defe uwe goedertierentheidenfon-

derlinge genegentheid t'onswaarts heeft

nu defe uwe wakkerheid verre te boven

gegaan, die gy feer minnelijk hebt laten

blyken met defe onfe van alle andere d' al-

lerfwaarfte zaak te helpen , en voort te fet-

ten,en dat in een openbaar Confiftorie;om

welke weldaad voorwaar wy ons zelven'

aan dir H. Collegie en dien Allerheiligften

Stoel bekennen ten hcogften verplichtte

zyn ; invoegen dat wy feer wenfehen om
onfe dankbaarheid aan U.E.alwaar het ook
met ons bloed, te mogen bewyfen : wes-

halven wy wederom U. E. ernflig bidden

dat het haar nieten vervele in haar goede

genegentheid t'onswaarts te volharden, en

wy fullen (met Godts hulpe) maken dat fy

in een korten tyd fullen fien dat fy hare

weldaaden* en dienften belteed hebben aan

een dankbaar en gedachtig Koning , en die

de H. Roomfche Kerk in groote eer houd.

Ondertuffchen is het dat wy U. E. en uwe
eerwaardigfle Heeren op het allerhoog-

fteni' fo met defe Brieven als door onfen

Orateur aldaar bedanken ; en dat gylie-

den wel Verzekert moogt zyn dat al wat
wy tot uwer eer en gemak fouden konnen
by brengen, dat wy daar in geenfins breuk-

vallig fullen wefen

E Den
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Den 10. vindt SfreJ&tiHMnJt lj»5.

x i r.

De KardinaalsBriefaan den Paus , aangaande de Echtfcheiding,

Verbeterd met zijn eigen hand.

Cotton Libr: Vitel. B, 10.

A Lkrhtiligfie Vader » na voorgaande

_/a.demoedige recommandatie en het

kuilen van uw Allerheiligfte voeten,fo ben
ik van herten bedroeft en het fmertmy in

het binnenfte van mijn ziel dat ik de zaa-

ken, die ik met fogroote bekommering
fo met brieven als door booden by uwe
Heiligheid verrichte, niet en kan, gelijk

als ik boven alle andere dingen feer geern

fou willen, eerft verhandelen , datis^de,

zaak van de Hoogmogende Heer myn Ko-

ning, een zaak y leg ik, die feer r-echt-

veerdig, feer heerlijk en feer heilig is }, in

het verforgen waar van ik my niet anders

beooge dan om de behoudenis van die Ko-
m'nglijke Majefteit te befchermen , dit

Koningrijk te bewaren, d'algemeinege-

ruftheid te koefteren, d'Apoftolifche au-

thoriteit, en eindlijk mijn leven en ziel,

gelijk als ik fchuldigben, voor te ftaan.

Allerheiligfte Vader voor de voeten van
uw Heiligheid my nederwerpende, bidde

en fmeek ik , by aldien dat fe my houd
voor een Chriften-menfch , voor een goe.t

Kardinaal, waardig om de eere van die

H. Raadtsvergaderingby te woonen, voor

geen plomp noch onnut lidt van d'Apofto-

lifchc Stoel , voor een die recht en gerech-

tigheid handthaaft , voor een getrouw

fchepfel, en eindlijk voor eendienarzyn

eeuwige zaligheid ftaat en haaktj dathy

nu gelieve mijn raad en voorfpraak.gade

teflaan, en de feer godvruchtige gebeden

van defen Koning , goedertierentlijk en

veerdig toe te ftaan ; welke , ten fy dat

ik wifte datfe heilig en rechtveerdig wa-
ren, fo fou ik veel eer allerlei ftraftevry-

willig willen uitftaan,dan de felve foeken te

bevorderen, en hier voor fetteik-mijnli^t

en ziel te pand- Anderfins vrees ik ,

('t welk ik nieten kan verfwygeo p of
zijn Koninglijke Majefteit fteunende op
menfchlijk en goddelijk recht (daar hy met
een gantfchGbriftel^jkgemoeditrallezijn

daaden op Ret) fo wanneer hy komt te fien

dat hy aan de gonft en genade van d'Apo-
ftolifche Stoel en aan de goedertierenheid

van Chrifti Stedehouder op aarde geen
heul en heeft > fiendeop den Kaifer , in

wiens macht het geenfins is om fo H. be-

trachtingen te weeren , die dingen dan

kome by der hand re nemen en na fodanige

middelen omme zie om ilch zeiven te red-

den , welke niet alleen dit Koningrijk

,

maar ook andereChriften-Potentaten üo£-

fe en oorzaak mochten geven om d'autho-

riteit en Jurifdi&ie van d' Apoftolifche

Stoel te krenkken en klein te achten , niet

fonder merklijke verftooring van de Chri-

ftelijke Republijk ; welke quaalen zijn

Heiligheid door zijnauthoriteiten voor-

fichtigheid kan genefeu. Dit feg ik als een

Chriften , en defe ongeveinfde raad geef

ik als een lidt dac dien zelfden Stoel feer

toegedaan isj geen hartstochten
, geen

liefde des Konings , geen band van dienft-

baarheid aanporren my daar toe , maar
dat enkel recht is : doch de bekommering
mips gemoeds en laat niet toe dat ik meer
dingen uite. Uwe Heiligheid met foeen

rechtveerdige begeerte dies Konings in te

willigen , falzijnMaieftekshertefodanig

ftelen > en ook behouden , dat niet alleen

hy en ik 9 maar ook allezijn Onderdaanen,
by
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by alle voorvallende gelegentheid , hare

middelen , k rachren , ja bloed , tot voor-

deel van zijn Heiligheid en d' Apoftolifche

Stoel feer geern fullen willen uit ftorten.

Tot dien einde zend ik nu den Heer Steven

Gardenier , d' opperde geheimfchryver

der verborgenfte raadflaagen , mijn ander

helft , als wien ik niemand liever heb;
de felve fal alles onderfcheidentlijker ver-

haaien -, hy fal het binnenftè Van mijn hert

en ziel ontdekken. Ik bidde dan zijn Hei-
ligheid dat hy het daar voor houde dat hy
hem met miin mond hoort fpreken, en
zich gewaardige om hem in alles fo veel te

gelooven als of hy my en denjieer Edu-
ward Fox , een familiaar vriend van den
Koning, voorhadde, om my van fo een
angftige verwachtinge te vèrloflen.

x r.

Kardinaals JYolfeys Briefaan Gregorius Cafialius , waar in hy hem onder-

richt hoe hy zich te draagen heeft in Gefchenken en Vereeringen tot

Romen uitte deelen.

Cotton Libr, Vitd. B. lOu

Eindelijk zijn de dienften van den eer-

waardigen Heer Kardinaal Satiftorum

quatuor aan zijn Koninglijke Majefteit en

aan my feer vriendlijk t'allen tyd bewefen,

fo veel en fo groot, dat, fo wanneer wy
de zelve met dankfeggingen poogen t' ach-

tervolgen , wy zulks veel eer met onfe

gedachten konnen befeffen, dan met ee-

nig uitwendig teken van onfe genegentheit

tot hem uitdrukken : en om den hoop van
onfegenegentheid tot hem te vergrooten

,

is'er nu fo veel daar by gekomen , alswy
kwaalijk ooit zullen konnen betaalen-; en

hoewel dat ik nooit aan de brandende lief-

de van dien eerwaardigen Heer Vader om
aan fijn Koninglyke Majefteit en my dienft

te doen getwyfelt heb , dies niettemin

h«efthy zijn ioborft met zijn Koninglijke

Majefteits zaak te helpen bevorderen en
met myne zaaken in het byzonder waar te

neemen en uit te voeren fodanig vertoont

,

dat hy'taltyd niet minder en heeft ge-

maakt , dan wy het hadden konnen wen-
fchen : waar door voorwaar wy beide fo

«eer aan hem verplicht zijnom hem en de

zyne eenig voordeel ert eere aatuedoer),

dat wy niet eerderen hebben konnen ru-

lten , voor en al eer dar wy onfe dankbaar-

heid aan onfer zyde door eenig uiterlijk

kenteken wederom hadde betuigd i want
op hoe veellerlei wyfe enmethocgroote
bekommernis de zeer eerwaardigen Heer
S-dnHêrum quatuor vriendfehap en weldaa-

digheid ter goeder tyd aan ons heeft bewe-
fen , geeft de zaak zelfs te kennen ; en

de Heer Stephanus myn geheim-fchryvef

heeft daar geduurigdemond vol van; en

hoewel dat hy die geringe gaave, hem voor

defen aangebooden, heeft geweigerd , fo

kan evenwel fijnKoninglijke Majefteit niet

vernoegd wefen , ten zy dat hy hem eenig

pand zijner liefde tot een gedachtenis laat

toekomen. Wilt derhalven met dien zeer

eerwaardigen Heer behendig omnie gaan ,

en maaken dat gy in een gemeenzaam t' fa-

menfpraak uit hem komt te putten op wat
voor dingen zijn zinnelijkheit meelt valt

,

en my dan zulks metten eerften laat wee-
ten; het fy opbehangfel, goudevaaten*

paarden &c, en ik fal maaken dat hy niet

en behoeft te denken dat hy zijne gedien-
v

ftigheden aan geen onbeleefden noch on-

Ë % danfeba*-
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dankbaaren Koning befteed heeft. Ik. heb

ook uit de mond van dien zelfden Heer
Steven vcrftaan , hoe zeer de Heer Kar-

dinaal SanBorum quotuor genegen is om
S. Pieters huis te voltrekken > als tot een

eeuwige gedachtenis van godtsdienftigheit

en godvruchtigheid ; welk voorneemen
des gemoets in hem, gelijk als ik voor-

waar voor heilig en pryflijk kcnne > fois 't

ook dat het de mildaadigheid van Chriften

Prinfsn en Koningen ten hoogften ver-

dient; hctfalU.E. dan gelieven uit mijn

naam aan hem te feggen , dat ik zijn voqr>

fpraak by zijn Koninglyke Majefteit op fo-

danig een wyze zal zijn > dat het'yoor alle

—

.

man in het openbaar fal blyken , dat ik in

het allerminfte geen onnut noch plomp
Lidmaat der Kerke ben.

Voor ib veel nu het refteerende belangt,

waar in wy de weldaadigheid , hulpe en
voorfpraak van zijn Heiligheid en van den
E. Heer Katdinaal SanBorum quatuor voor
de Koninglijke Majefteit en my tegen-

woordig behoeven > daar geef ik u dooi-

den Heer Stephanus genoegfame informa-

tie van 5 anderwerf ernltig verzoekende

dat gy , volgens uw gewoone kloekheid

,en neerftigheid t en na dat wy zijn ver-

wachtende , het felve wilt beforgen » en
doen. I

Romen Sprofaelmaand. tjZj,

XVI.
D' uitgejprokene Bulle verzocht in des Konings zaak.

Cotton Libr. Vitel. B, 12.

AAn den geliefden oYc. groetenis en

Apoftolifche zegen. d'Opperfte au-

toriteit van d' Apoftolifche Stoel laataan

alle man d' overvloet van haar macht foda-

nig blyken, dat fe nadegelegentheidvan

zaaken » Perfoonen en hoedanigheid van

tydcn yder een geneefmiddeltotftichtin-

ge poogt te verfcharfen » en de zaaken

,

met een zeer nette en pertinente fchaal ge-

woogenna d' inftellingeder Canons ofre-

gelen , overweegende > zoekt fe fwaar-

moedige en twyfelachtige confcientien

raadtegeeven , en geheel en al tot geruft-

heid te brengen. Nademaal dan de wyd-

beroemde onfezoon in Chriftus, Henrik

de VIII. Koning van Engeland, befcher-

mer des geloofs , en Heer van Yerland } in

zijn klaagreden voor ons hadde doen bly-

ken hoe dat hy achtien Jaaren herwaarts de

Edele Princes Catharina , Dochter van

Ferdinandus, eertydts Koning vanSpan-

jen, en voor defe Gemalin van zijn over-

leden Broeder , de vermaarde Koning Ar-
thur ( door vermaaning > aanraading en

raad der geener , aan wien hy fich in den

eerften aanvang van het bewint zijns Ryks

t' eenemaal had overgegeeven * onder

voorgeeving van een zeker difpenfatie ver-

leent by d' Apoftolifche Stoel) ter goeder

trouw voor zijn echte Gemalin aangeno-

men , en van die tyd af tot nu toe dezelve,

als zyn huisvrouw » bygewoont hadde >

ondertuflehen een Dochter by haar geteelt

hebbende » en nu ten laatften geen kans

ziende om een uit het mannelijk oort te

gewinnen , zijn gedachten liet gaan over

het ftabilieren en vaft (tellen van de fuccef-

fie uit die zelfde Dochter , en de kaïfen

doorfnuffelt hebbende, , de gemelde dif-

penfatie over het voornoemd huwlijk ten

voorrchyn.liet brengen, endeverlianden

van geleerde mannen overwegen * den in-

houd van welke difpenfatie hier na volgen-

de, fodajnigluid, &c.
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Zekere Rechtsgeleerde bedreeven in

KerklijkeDecreeren en Canons, den da-

tum der gemelde difpenfatiemet her gee-

nedaar in verhaald word met den anderen

vergeli jkende , mitfgader s eenige omftan-

digheden , die fo wel voor als na , tuffchen

de zelve ingevloeid zijn, overdenkende ,

fo ten aaniien van de voorgewende oor-

zaak die in de Bulle is totondeihouding
yan vrede , ( te weeten , die doenmaals
aangegroeit was , door de gemaakte Huw-
lijks-contra&en befrendig bleef , en ook
door d' onderlinge commercien met Vol-

keren was vermeerdert , geen vreeze van

verbrekinge veroorzaakende , die voor

rechtmaatig en niet geheel vruchteloos

uitgefproken mocht werden , doch even-

wel daarom niet leer aandringende noch

feer baarblijklijk fcheen , als wel het ont-

daan van het verbod fou mogen eifchenj)

als ook om dat de verzoek- bede verdigt

waren , alfo aan onfen Predeceffeur ver-

haald wierd , dat de felve onfe feer gelief-

de zoon toen begeerde met de voornoem-
de feer geliefde Princes Catharina het

huwlijk te fluiten , en dat om het verbond
des vredes langer t'onderhouden ; daar hy
op die tyd , volgens zyn eigen verklaaring,

van geen verzoek gantfeh en wifte , en van
wegen zyn onrype jaaren, niet boven de

twaalf oud zynde , met fuik een toegene-

gene liefde niet ingenomen konde wer-
den ; mitfgaders ook om dat de protefta-

tie naderhand opkomende, en de kracht

van repudiatieof echtbreeking hebbende,
dat de difpenfatie doenmaals door de re-

pudiatie fcheen vernietigd te zijn ; eind-

lijk en ten laatften , op dat dcPiinfen of
Koningen met welke het verbond onder-

houden fou werden , al geftorven waren
al eer dat bevel tot uitvoering van de Bnlle

was uitgegaan j ja , dat zy de Bulle felfs

,

fom de fouten , welke hier en daar onder

fluipten , als ook om andere redenen , die

fo bondig noch fo krachtig daar in ver-

fraaid zijn, het gemoed van den Koning

van Engeland en zijncenfeientiebefwaa»

rende, hem verzekeren om teoordeelen

dat het voornoemde huwlijk niet en kan

beflaan, roch ook tot noch wettig isge-

weefr. Wyders doe hy nu by zich felven ,

volgens zijn eigen verklaai ing, wat nader

kwam t' overdenken hoedanig een uitflag

diergelijke voornoemde Bruilofts-Feeften

hadden gehad , te weren, waar uit fom-
mige onvolmaakte en niet lang levende

knechtkens zijn gefproten , enoverfulks

geen hope altoos en had van eenSuccef-

feur, die zijn Familie, nu klein gewor-
den, fou konnen ophouden en zijn geflach-

te ver meerderen : gedenkende met eenen
aan het goddelijk dreigement over de gene
die zijn broeders fchaamte komt t'ontdek-

ken en zijn huisvrouw tot zich neemt te-

gens Godts H. Geboden , inzonderheid

daar geen difpenfatie tuffchen beide komt,
die in alle deelen fou mogen gelden en be-

ftaan; en dewyl ook fommige zeggen dat

onfe macht zich fo verre niet uiten ftrekt

dat wy hem daar in zouden konnen gelie-

ven, hoewel hy, na zijnfehryven, niet

eens en twyfelt aan de volkcmentheid van
onfe macht, fo fe flechts gerechtlijk en
wettelijk daar tuffchen kome , welke hy
voor d' opperde op aarden erkent en eert ;

om dien trouw niet voor goed te keuren
fiet hy aan alle kanten fo een groot over-

eenkoming , dat zijn gemoed daar een af-

keer van heeft j het en kan hem ook door
de redenen van andere fo niet afgeraden

worden of hy oordeeld defe trouw voor

verfoeyelijk en haatlijk in d'oogen van de
Goddelijke Majefieit.

Eindlijk is het d2t defe onfe feer bemin-
de zoon ons geduurig heeft gebeden en ge-

fmeektdat, voor fo veel als ons zijn Per-

foon en het Koningrijk, dat zich altydt

onder ons gevoegt heeft ter herten gaat,wy

met rypen raad, hoe eer hoe liever hem
uit defe benautheden fouden redden , waar
mede hy , ftaandedit tegenwoordig huw-
lijk , in het byfonder klaagt dapper aange-

E 3 xsA
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taft te zijn t en dat van wegen de wet der

confcientie j en dat hy volgens de Po-
lityke wetten tot geen ander en mag o ver

gaan , dan na een uitgefproken vonnis.

Wy dan in overleg nemende hoe veel
-

,

en hoe groote dienden hy boven andere
bewefen heeft , fo aan d* Apoflolifche
Stoel als aan de Chriftelijke Religie, daar
mede verdiend hebbende > dat hy op
een overvloedige en fpoedige wyfe de
genade van ons vermogen wederom aan
onfe zyde genieten fou , en dat het met
zijn zaak vry anders is gelegen , als met
die van een gemein Perfoon , te weten

,

datter de welftand en behoudenis van
zeer veel menfchen aan vaft is , en dat de
decïfïe of uitfpraak vande voornoemde
zaak geen langer uitftel en mag lyden » ion-

der groot gevaar en geen klein verdriet en

gekwel voor den voornoemden Koning,
welke wy, om onfe dankbaarheid te too-

nen , fchuldig zijn te verminderen
,
ja ge-

heel en al weg te nemen , en te maken dat

fe met ten eerften ten einde gebracht wer-
den , volgens het advijs van onfe broeders,

met welke wy in fo een hoogwichtigeen
hoogdringende zaak te raade gegaan heb-
ben, alsook met ei'allergeleerite en erva-

rende mannen foin de Godt- als Rechts-
geleerdheid , alfo wy d'ondeugden en ge-
melde gebreken ondervonden hebben fo-

danigtezijn, weikei (de natuur van het
voornoemde verbod overwogen zijnde )

dat fe de krachten felfs van de Bulle recht-

fchapen ontzenuwen fouden ; hoe veel te

meer dan behoorden wy te betuigen en

voor al de Wereld bekent te maken met
wat voor een zorgvuldig en bekommert
hert wy oordeelen dat de confcientie

van onfe voornoemde feer waarde Zoon
door diergelijke zwaarigheden opgehou-
den , bevangen en gekwelt word j nade-

maal dan dat wy u , onfen beminden zoon,

Kardinaal van jork en in dat Land een Af-
gezand van d'Apoflolifche Stoel, van we-
gen de deugden uwsgemoedts ca zonder-

ling uitnemend toegenegentheid tot oef-

fening van recht en gerechtigheid voor

zodanig een erkennen , hebben wy over

fulks geoordeeld dat men met recht u al-

leen alle onfe authoriteit fo in defe zaak

»

als ook in alle andere, behoorde op te

draagen , dewyl wy u waardig keuren om
onfe zaaken te mogen verhandelen , en de

plaats van d'afwefige te bekleeden : niet-

temin u , beminde zoon» hebben wy raad-

faam geacht fpecialijk derwaarts te zen-

den, dat gy lieden gezaamentlijk met defe

zaak moogt .voortvaren , nochtans, om
d'onzeekere uitkomfle cler voorvallende

zaaken, d' authoriteit u aanbevolen fo te

matigen , dat, als een van u beide niet en

wil ofbelet word, d'ander alles uitvoeren

en de zaak tot een behoorlijk einde mach
brengen. U.L. beide gezaméntlijk ofyder

van U.L. in het byfonder, als verhaald,

ftellen wy in onfe plaats als Volmachtige,

om fommierlijk en recht uit te voorne-

men , (fonder eenig rumoer te maken of

te fchynen een oordeel te willen ftrijken.)

wat voor kracht dat 'er in de voornoemde

, Bulle ftcekt, en ofin de felve de voorver-

haalde gebreken of een daar van fodanig

blyken , welke fchoon dat fe anderen fo

klaar niet toefchynen , dies niettemin fo

het iemand die eerlijk en vroom is van ge-

moed , en uwe confcientie , ofeen van u

beide die defe zaak by der hand hebt komt
te voldoen en waarfchynlijk roe fchijnt

:

of dat de voorgewende Vrede in de Bulle

fonder dit Houwlijks-conrracT: aan te gaan

had mogen bellaan en iland houden; of dat

onfe feer geliefde Zoon , als gefeid wierd

,

niet begeert en hadde om het verbond des

vredes t* onderhouden dit houwelijk aan

te gaan j ofeindlijk dat de Koningen in de

Bulle gefpecificeert , met wien men zeide

dat het verbond door dat huwelijk fou

konnen onderhouden worden > al overle-

den waren eer commiffie gegeven was om
de Bulle in 't werk te ftellen ; dat men over

zulks het zelve voor niet genoeg bondig te

voren
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voren geweeft te zijn had moeten verklaa-

ren, en, om het geene dat daar in uit en

ingelaatenwierd , gantfeh vruchteloos en

ydel was , en akyd daar voor moet gehou-

den worden j dat men ook het houwlijk j

't welke uit kracht daar van fchynt te kon-

nen beftaan
3
infgelijks voor nietig en onwet-

tig moet oordeelen j en wyders dat fy van

het gemeenfehap des bedrs,tot noch toe ge-

noten,aflr«nd behoorde te doen,en,volgens

onfe autoriteit daar van gefcheiden moe-
ten worden. Eindelijk en ten laarften be-

latten en beveelen wy aan bun beide ge-

huwde , 'tfy hem of haar , vryheit te

gonnen om met eenen ander een hnwlijk

op nieuw aan te gaan , zonder eenig tegen-

fpreeken oftufichen komen van rechts- be-

roepinge. Wy draagen ook op aan U. L.

beide , of aan een van U. L. in 't byfonder

onfe macht , als onfe Stede-houders of

Stad-houder , of wat ander naam wy ook

fouden konnen gebruiken , die tot ver-

meerdering van d'aanbevolene autoriteit

van wegen het boven verhaalde mogt die-

nen i om , ofgezamentlijk of iemant van

U.L. beide niet begeerende, alsgczegt,

of verhinderd wordende, dan in het by-

fonder, de gemelde zaaken in 't werk te

ftellen, en tot het einde toe uit te voeren

met alle onfe fo onbepaalde als ordinare

macht , voor fo veel goet gedacht fal wor-

den betaamlijk te zijn en te behooren of
tot een gevoeglijke Echtfcheiding, of tot

een op nieuws aan te vangene Echtenfiaat

:

doch in zulker voegen datgy lieden, uit

kracht van de tegenwoordige commilTie,
en om de banden van u werk meer bondig
en krachtig te maaken, vryheidhebtom
van alle die kanons en wetten die daar te-

gen mochten aan gaan te difpenferen , en

om alles dat daar noch mocht aan ontbree-

ken, uit wat oorzaak dat het mocht ont-

ftaan, door het tulTchen komen van onfe

autoriteit en d' Apoftolifche difpenfatie op
te vollen : fo met het kind van heteerftc

als van het twede bed , om het vroom ge-

loof der Ouders» by aldien het dus voor
goet ingezien word , voor wettelijk echte

kinderen te verklaaren , en kondig te maa-
ken; en de wettelykmaakingc van beide

kinderen met allerlei Kerkelijke cenfuren

en ltraffen, by manier van een decreet of

eeuwig duurende wet te verzekeren en te

bevefligen : en dat op fo een krachtig en

bondige wyfe als men eenigc rechts-zaa-

ken fou konnen verfinnen of bedanken j

I

maaken , itellen en ordineeren wy mits

defen voor kragtig,valt enonverbreeklijk:

en al wat door U.L. gefamentlijik > alsge-

fegt , of hooft voor hooft gedaan word
met of fonder een fommiefe kennis van

den Rechter allerlei proceiTen te maaken >

uit te fpreeken en te verkondigen , ofte

beladen datfe uitgevoerd werden , met al-

lerlei difpenfatien of genade in het voor-

verhaalde te gonnen en te maaken , en in 't

algemein om in fommige der verhaalde za-

ken onfe ordinari en onbepaalde macht te

gebruiken , als of het door ons gedaan

,

befchikt , befloottn > gedifpenfeert > uit-

gefprooken, bevolen of uitgevoerd ware
geweeft: dit geheel en al fo dra als doen-

lijk is , bondig , valt en verzekerd heb-

bende , zullen wy op d' allerkrachtigfte en

bondigfte wyfe beveiligen , en nooit eeni-

ge daar van krachteloos maaken of daar

tegen aangaan , noch ook ondertuflehen

herroepen. Hier nevens ook verklaaren-

d&en protegerende onfe mcining volko-

men en abfoluit te zijn > dat defe tegen-

woordige commiflie of affendinge van on-

fe autoriteit geduurig effect forteren, en-

tot de finaale conelufie en het uiterfte ter-

mijn van de voor verhaalde zaaken akyd
duuren en beftaan mag, niet tegengaan-

de allerlei decreten , fententien , bevee-

len daar tegens befchreeven y en allerlei

brieven en brevieren ; welke wy hier na

(dienende om defe onfe tegenwoordige

vergonning te vernietigen, aftefchaffen,

ofte herroepen , ) mochten uirgeeven > or_

dineien en verkondigen 5 hier mede (dit

alles.
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alles üirdruklijk affchafFende , en dezelve,
al.V faamen voor vruchteloos , nietig , ydel
en van geener waarde achtende, ) willen

wy datfe fodanig zy n , en ook daar voor ge-

houden worden , dat fe voor die andere
voor al de voortocht moeten hebben ; dat

Authcntykc STUKKEN
het tegenwoordige het agterfte en al wat
voor defen verhaalt',- uitgegeeven en be-
ftemt is, moet afkeuren en re niet doen :

in weerwil van alle man , wien hy ook
zy, die zich daar tegens fou willen kan-
ten.

Remin, Louwmaand jj:&.

XVII.
De Kardinaals Brief aan Johan Cajjali over dit Stuk ; genomen uit een

van de twee Brieven , gefchreven door zijn Secretaris.

Cötton Libr, Vitel, 10.

EErwaardige Heer Proto Notari: , of

Secretaris en als een feer beminden

broeder. Ik heb mijn voorgaande brieven

aan U. E. in het breede verhaald hoe zijn

Koninglijke Majefteit gefint is , en wat

zijn begeerte is over defezaaken welke hy

nu tegenwoordig U. E. bevolen heeft om
uit zijn naam over te leveren aan zijn

Heiligheid, onfenHeer. Nu zal ik, (om
myn ootmoedigfte en oprechte onderda-

nigheid , waar door ik rechtswegen en

amptshalven verplicht ben om niet alleen

zijn Heiligheid , maar ook den erbarmly-

ken ftant der Kerke behulpfaam te zijn,

en d'achtbaarheid van d'Apoftolifche ftoel

te herftellen , ) in defen briefU. E. berig-

ten van fommige zaaken , die voor al nau-

keurigaan te merken en t' overwegen fijn,

en welke U. E. na mijn voorige demoedige

en zeer eerbiedige recommandatie aan zijn

Heiligheid uit mijn naam , van ftuk tot

ftukzult gelieven voor tedraagen : enna-

demaal dat fe een zaak betreffen , die zijn

Koninglijke Majefteit nu ten hoogften be-

geert en eifcht, fo zal U. E. zijn Heilig-

heid bidden en fmeeken dat hy zich ge-

waardige alles te doorleefen en daar naauw
op te letten.

Voor eerft dan beklaagende denonge-

lukkigen en rampfaligen ftant die zijn Hei-
ligheid en het Collegie der Kardinaalenis
overgekomen, en dag en nacht vaftpein-

fende , hoe en op wat wyfe ik met alle myn
krachten , alle koften en moeyelijkheid
over 't hooft ziende , en met het (torten

van myn eigen bloed en het overgeeven
van mijn leeven , eenig dienft mogt doen,
eninfogroote fwaarigheid trooft en ver-

kwikking bybrengen , en met eenen den
vervallen ftant der Kerke en van zijn Hei-
ligheid wederom op de been helpen j waar
toe ik, buiten alle twyfel, en fo lang als

*er een droppel bloedts door mijn aderen

loopt , my zelven geheel en al zal overge-

ven : en terwyl ik nu mijn gedachten over
de(e zaak liet gaan , fo wierd ik indachtig

enmy viel voor een zeker wonderbaarlyk
en grooten inval ; die door debeftieringe

der goddelijke voorfienigheid en uit mijn
geduurig en onophoudelijk peinfen is ont-

ftaan : te weeten , om dek myn feer goe-

de Heer en Koning te beweegen en hem
daar toe te brengen , dat hyineennaau-
we alliantie en verbintenis met zijn Hei-
ligheid onfen Heer Vader treede, en alfo

zijn Heiligheid de Kerk, en d' Apoftoli-

fche Stoel onder de vleugelen zijner be-

fcherminge met hert en ziel neemen : en

my
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niy vielen in den zin ontallijke redenen die

ik by bracht, en onder andere defe: dat

ik zijn Koninglyke Majefteit , die den

Kaizer fo vaft aanhing , fou zoeken tot

de befcherminge van zijn Heiligheid te

brengen , enomdezaakenvanltalientoe

te vallen ; en onder alle bygebrachte rede-

nen was'er geen bondiger noch krachtiger,

en die op het gemoed van zijn Koninglij-

ke Majefteit meer wrachte, alsd'inner-

lijke geruftheid en volkomen ftandvaftig-

heid die ik hem geduurig en onophoude-

lijk heb ingefcherpt aangaande zijn Hei-

ligheidts oprechte en yverigc correfpon-

dentie met hem door een geduurige en on-

verbreeklijke band van vrientfchap onder-

houden , en in de verzoekbeden en begeer-

ten van zijn Koningrijke Majefteit met al

zijn hert toe te ftaan en in te volgen , voor

fo veel als de fchat en authoriteit der Ker-

ke aan zijn Heiligheid , Chrifti Stedehou-

der , verleent, toelaat, offo verre als fe

haar uitftrekt, of kan uitftrekken ; en hier

op heb ik alles rijklijk belooft , daarvoor

te pand ftellende myn ziel ,
geloof, eer

en zaligheid , dat dit alles , na wenfch van

zijn Koninglijkc Majefteit , tot allen tyde

zou gefchieden, en dat fonder eenige fwaa-

righeid altoos van het toeftaan van zodani-

ge begeerten af te wyken ,• fo dat zijn Ko-
ninglijke Majefteit, uit dit mijn affurant

verhaal, befpeurende hoe feer zijn Hei-
ligheid, onfe Heer, tot hem was gene-

gen , en my daar op (die hem in de naam
van zyn Heiligheid , als een Gefant en een
Litmaat van d ApoftolifcheStoel aanfprak)

volkomen geloof gevende , heeft hy (geen

gevaar,moeite noch koften aanfiende,noch

ook aan zijn Koningrijk ofOnderdaanen
zich te feer kreunende,) zijn finnen gefet

en t'eenmaal een voorneemen en befluit

by zich felven gemaakt , om in alles zich

daar na te knikken , en om zijn Heiligheid

geduurig en ftandvaftig aan te kleven , en

hier van houd ikmy verzekert dat hy het

wil en voorgenomen heeft om te doen, en,

tot ter dood toe daar by teblyven; ten

ware dat de zaaken fo mochten uitvallen ,

verre tegens mijn belofte en zyn verwach-

ting , dat de noodvereifchceomzynKo-
ninglijke Majefteit te raden van dit zyn

voorneemen en befluit afftant te doen. In-

dien hem fulks mocht overkomen ( 't welk

God verhoede) dan fouhymy met recht

konnen toefchryven en verwyren myne
trouwloosheid , lichtveerdigheid end'o-

vertredinge mijner belofte j in welken ge-

val wat dienft ik onfen AUerheiligften

Heer fou konnen doen, of hoe dat men
my in Kerkelijke zaaken fou konnen ge-

looven, laat ik aanhetwysenverftandig

oordeel van zijn Heiligheid beruften : het

fou voortaan nooit aan myn macht ftaan

om hier iets dat van groot belang is , tot

gerief van zijn Heiligheid te verrichten ,

fo nu nopende defe zaak zyn Koninglijke

Majefteit in zijn meinig en hoopefo ellen*

dig bedroogen werd.

Ten anderen diend men ook welnaauw
t'overwegen van hoe groot belang deze

zaak is voor zy n K oningli ike Majefteit, en

hoe feer veel hem daar aan is gelegen , als

waaraan, behalven d'ontlaftinge van des

Konings confcienrie,de continuatie van de
gantfche Koninglijke linie en ftammevaft
isj hier aan hangt het geluk, of d'onder-

gang van het geheel Rijk ; hier in beftaat

de ruft en behoudenis der gener die onder
des Konings gebied ftaan , en van de gene
die ooit of t' eeniger tyd in zyn Koningrijk
geboren fullen worden i waar uit fou kon-
nen ontftaan en veroorfaakt werden ofeen

eeuwige ruft,oftwedragt en een feer feilen

oorlog, die fichover de gantfche Wereld
lichtlijk mochten verfpreiden :nu alle defe

dingen naauwkeuiig ingefien zynde, zyn
van vty gi ooter belang en gewichte,dan de
genade ofgonftdiemenvaneenig Koning
of Koningin te verwachten heefr.

Ten derden , de zaak is van zodanig een
aart , dat ik myn ziel derve te pand ftellen,

dat het vergonnen hiervan, (hekken zal

F niec
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niet alleen totontlaftingevanzynHeilig-

heidts confcientie en eere voor God en

de menfchen , maar dat fe ook in den He-
mel gevallig en aangenaam fal wefen :

weshalven hier in zekere geheimen {teken,

die men zyn Heiligheid in het oor moet
luifteren , en de penne niet en mach toe-

vertrouwen: om welkeredenen , en om
eenige gebreken of ziekten, daar de Ko-
ningin aan vaft en niet van te genefen is

,

als ook om de zwaarigheid zyns gemoedts
daar door opgevat, kan noch en wil zyn
Koninklijke Majefteit haar nooit na defen

gebruiken , noch voor zijn Gemalin? daar

kome van wat daar ook van kome , erken-

nen. Men behoort ook daarenboven niet

weinig werk te maken van het gene in

myn andere brieven ftaat , rakende die

dingen, welke zyn Heiligheid onfe Heer
voor een grootefchat mag houden, te we-
ten , dat hy t'aller tyden , fo in tegenfpoet

als in voorfpoet,zyn Koninglyke Majefteit

tot een vafte burgt en getrouwe Vriend
fal hebben ; tot welken einde hy ook alle

2yn Bondgenooten en Vrienden bewogen
heeft , en noch geduurig beweegt , om
defe zyde te kiefenj tot voorftand der

Kerke, en tot behoudenis van onfen Aller-

heiligften Heer al zyn doen en poogen aan-

leggende; en alle defe Bondgenooten, (fo

zyn Koninglijke Majefteit zyn Heiligheid

kwam te begeven,) fouden tot eenheel
ander party konnen overgaan; en,om rond

te gaan , iken weet van geen Koning daar

de Paus op vafter mach gaan en beter ver-

trouwen , als op zyn Koninklijke Maje-

fteit ,* ofte door middel waar van de ftand

van d' Apoftolifche Stoel tot haar vorige

achtbaarheid en aanfien veiliger herfteld

fou konnen werden , daar fe fonder zyn

hulpe en byftand (ten ware dat God alleen

uit zyn enkele onmetelijke goetheid op
het allerfpoedigfte daar zijn hand gelieve

aan te Haan ) geheel en al fchijnt tefullen

vervallen. By aldien nu onfe allerheiligfte

Heer en Vader dit ernftigverfoek van zijn

Authentyke STUKKEN
Koninglijke Majefteit niet graag fou wil-
len toeftaan , ( dat God verhoede ) dan
fou het my voorwaar , verdrieten lan-

ger te leven, omd'ontallijkezwaarighe-
den , die daar op in alle waarfchijnlijkheid

fullen volgen , voornaamlijk daar menzo
een vafte en veilige byftand des Konings
fo ondankbaarlijk komt te verwerpen ; en
daar nu alleen dit gewifle en heilfaam ge-

neesmiddel noch over fchijnt te blyven
tot verbetering van fo groote rampzaalig-

heid , het welke verwaarlooft zijnde , dan
moet alles nootfaakelijk te gronde gaan.

De Paus hier in de dankbaarheid zijns ge-

moedts aan zijn Koninglijke Majefteit

doende uitblinken , kan hy zich felven al-

les wat hy wil van zijn vriendfchap en
bondgenootfchap toe feggen , en daar op
alle de gene die zijn gefag en achtbaar-

heid fouden willen krenken , beoorlogen.

Eindlijk alle defe oorfaaken en redenen op
malkanderen nu gehoopt hebbende , en
by my felven overdenkende hoe veel din-

gen van feer groot belang my voorkomen
in defe echtfcheiding , die fo rechtmaatig

is en op een fo goet fondament fteunt , en

waarom de felve niet fonder d'allergroot-

fte fchade en nadeel , niet langer en mach
noch behoorde uitgefteltofopgefchortte

worden j merkende ook wat men fou kon-

nen bybrengen en voor al bygebracht fal

worden om zyn Koninglijke Majefteits

gemoed voor God te zuiveren, hoewel
fulks van zyn Heiligheidtgeenfins aange-

nomen mocht worden , dewelke op dier-

gelijke voorftellingen zich verlatende, fo

vrees ik dat hy in it(c zijn hoogdringende
nood , al eer datter groote zwaarigheden,

die nu baarblijklijk op handen zijn , moch-
ten volgen, zijn voornoemde Koninklij-

ke Majefteit van twekwaaden hetminfte

dan mocht komen te kiefen, en, fteunen-

de alleen op de zuiverheid zijner gewifle

,

dit by der hand te nemen, het welke hy
nu fo eerbicdiglijk van d'authoriteitder

Apoftolifche Stoel verzoekt > waar door

de
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de zelve daaglijksingrooterkleinachting

mocht komen , en dat voornaamlijk in

defe fo zeer gevaarlijke tydt; alle welke
dingen zijnHeiligheïd,na zijn groote voor-

zichtigheid , op hetallernauwfte behoor-
de t* overdenken , geenfins twyfelende of
eenige zwaarigheid makende van zo een

hoogwichtige zaak by tijdts toeteftaan;

hy moet zich ook daar van niet laten te

rugge houden door het ernftig aanhouden
van eenig fterflijk menfeh , ofom het aan-

fien van iemandts Perfoon en die te verge-

noegen, infonderheid daar in veel andere

zaaken , die lichtlijk haar fo openbaar niet

vertoonen noch fo waarfchijnlijk op doen,

zijn Heiligheid zich tegens andere goet-

aardiger en gezeggelijker dikmaal? heeft

geroont : aan wien U. E. A. na vooraf-

gaande behoorlijke eerbiedigheid uit myn
naam feggen fulr , dat ik dit fprekeals een

getrouw, doch onwaardig Litmaatvande
Kerk, alles vaft bedenkende dat tot des

felfs aanwafch en aanfien zou konnen die-

en met eenen ook bevorderende ennen

aanraadende te fjchuwen de dingen die

daar tekens fchynen te ftryden. Derhal-
ven fal U.E. A. onfen Allerheiligften Heer
dit in planten , dat hy al het voorgaande

,

dat van fofeer groot belang is , te degen
overwegende, nietals een Middelaar, of
tutTchenfpreker , om die byfondere ge-
negentheid die ikzyn KoninglijkeMaje
fteit toe draage in het bevorderen , als my
toekomt , van zyn zaaken , maar als een
die in fo een groote zaak , fo wel bewuft en
bekent, onfen Allerheiliften Heer fou wil-

len raaden , dat hy voor al toe ftaa 't geen
nu verfocht word i en dit fou ik hem ook
raaden al waar ik hier nooit in dit Land ge-

komen , of hier iets gemein niet en hadde.

Ik bidde en fmeeke ook zijn Heiligheid in

alle demoedigheid dat hy alle twyfelmoe-
dTgheid, aanfien van Perfoonen , en vreze

aan een kant gefteld en afgelegt hebbende,
in generlei wyfe kome te weigeren noch

uit te ftellen die zaken te gonnen en toe te

ftaan,'welke zyn Koninglijke Majefteit om
feer hoogdringende reaenen uit fo een gro-

te bekommernis zijns gemoedtsfo ernftig

verfoekt ; maar die veel eer op een goe-

dertierene en mildaadige wyfeinwillige,

nochte zich befwaart vinde ten vollen toe

te ftaan , voor fo veel als ten opricht daar

van bedacht kan worden i en dat zijn Hei-

ligheid fich daar van ten hoogften verze-

kerd houde , dat hy hier mede doen fal

het gene voor God en de menfehen voor

gantfeh rechtveerdig geoordeeld fal wer-

den , en waar door hy zijn Koninglijke

Majefteit op het aldernauwfte fal verbin-

den om zyn Heiligheid de Kerke en d'A-

poftolifche Stoel, mitfgaders alle zaaken

na zijn uiterfte vermogen , te helpen red-

den, en befchermen ; waar in hy ook
geen moeite of koften falontfien, noch
ook zijn Koningrijk ofOnderdaanen ver-

fchoonen i ja , niet eens weigeren , des

noods zynde, zyn eigen Perfoon ten beften

te geven: en by dit gevoelen fal hyftand-

vaftig blyven , en den Koning van Vrank-
rijk nevens andere Bondgenooten daar toe

bewegen, en dat fo wel om zyn Heiligheid

en de Kardinaalen te verlorten , als om het

gefag en d' aanfïenlijkheid van d' Apoftoli-

fche Stoel te herftellen,* en daarenboven

nademaal dat zyn Heiligheid daar door

het vaft vertrouwen en d'achtbaarheid van

my , zijn allernederigft: fchepfel , fal be-

houden, waar door ik in alle voorvallen

en nooden alhier te lichter en gemaklijker

de zaaken fou konnen verhandelen , die

tot gerief, voordeel en rufte der Kerke
fchynen (uilen tegedyen; in het verrich-

ten van welke dienftenik alle vlyt, y\er

en neerftigheid fal aanwenden. Dezezyn
Koninglijke Majefteit fal daar ook altyd

by winnen. By aldiendaihy dele zaaken
niet in acht neme, dan vrees ik dat hec

aan mijn rr.achr niet en fal ftaan , om dele

Koninglijke Majefteit, of eenige andere
Koningen, daar toe eenigfns te konnen
béngen , waar uit zyn Heiligheid eenige

F z trooft
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trooft ofhulpe fou mogen bekomen» maar
ik vertrouw dat zyn Heiligheid fo grooten
oorzaak van zwaarigheden fal weg nemen,
en uit een gantfch dankbaar , goedertie-
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ren en openhertig gemoed , alle dingen, fö
als fe begeert worden , vergonnen ; en dat
fonder eenig hindernis, tegenfpreken of
uitfteJ.

Romtn dtn 10, LoutemmnU 152$,

XVIII.
Staphileus zijn Brief aan den Kardinaal, waar aan hlijkt voor hoe recht-

veerdig hy des Konings zaak keurde. Het Origineel.

Cotton Libr* Vitel. B. i»,

EE waardigfte en doorluchtigfte Heer

,

vien ik alle eere fchuldig benjna voor-

gaande; demoedigfte recommandatie zal

hetU. E. eei waardigheid gelieven tever-

ftaan, ho^ dat wy veertien dagen na ons

vertrek van Londen t'fcheep gegaan zijn-

middelerwyl in de haven opgehouden zijn

de door onweer en contrarie winden :

ondertuflehen heb ik onder weegen ge-

weeft by den eer waardigen Heer Roflfen :

en wy nebben een tyd lang over de zaak

met den anderen in het breede en wydloo-

pig genoeg gedifputeerd in de tegenwoor-

digheid van den Heer Doclor Marmeduk.,
dewelke alles 3 van beide partyen weder-
zydts gefproken en dik maals verhaalt, ver-

ftaan heeft ; doch wie d' overhand heeft

bekomen,of ten minften wie van ons beide

heftiger getrreden heeft , zal uwe eer-

waardigheid uit het oprecht verhaal van

den Heer M<mWw^konnenverneemen

,

Van dit eenen wil ik U. E. A. verzekeren ,

dat ik vooreen taamlijk Bifdom gewenfcht
hadadat zijn Koninglijke Majefteit U.E A.
en de Koningin dit onsdifpuithadaange-

hoort, fo om de waarheid te verftaan, als

om de manier van het difputeren. Voor-
waar ik moet in ootmoedigheid U. E# A.
recommanderen dien eerwaardigen goede
man » een oprecht en vlytig dienaar van
zijn Koninglijke Majefteit en v^n U. E.

hoogachtbaarheid aan wien ik my in alle

ootmoedigheid en devotie als haaren die-

naar van gantfeher herte recommandeere

:

zullende aan beide betoonen mijn zeer ge-

trouwen dienft in zaaken en arTairen die

my aanbevoolen zijn > en noch aanbevoo-

len mochten werden. Wel vaare uw eer-

waardigheid i die haar gewaardige my al-

tyd te houden in de goede gratie van onzen
allerdoorluchtigften Koning } die daar is

de eer en het cieraad van de Koninglijke

waardigheid. UitBomnien, den 20. van
Loumaand 1528.

U. E. A. Zeer ootmoedige Dienaar,

Bifichop Staphileus.

Aan
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Aan Campegins iflt.

XIX.

Des Kardinaals Briefaan Campegius , zijnde een Extraft daar van;

verbetert met zijn eigen handt.

Cotton Libr. Vitel. B. 10.

ZEer eerwaardige Vader in Chriftus,

U.E. A. dienften zijn defe zijn Ko-

ninglijke Majefteit altyt zeer aangenaam

en welgevallig geweeftj maar boven al is

dit hem ten allerhoogften aangenaam ge-

weeft dat hy uit de mond van den Eerwaar-

digen Heer Jerdon verftaan heeft dat uw
Eerwaardigheid met zulk eengetrouheid

en neerftigheid getracht hebt zijn zaak

voort te zette n. Dit bewys van fo een zon-

derlinge liefde omhelfthy met al zijn hert

en zinnen ,• en heeft my belaft , zeer eer-

waardige Heer , dat ik u uit zijn naam
hooglijk lou danken ,• aan wien ik ook uit

dien naam my bekenne fchuldig en ver-

plicht te zijn: want nergens in kan uwe
Eerwaardigheid my meer verbinden , dan

dat hy met alle macht, gratie en authori-

teit daar na ftaa , om defe zaak na den zin

van zijnKoninglijke Majefteit ophetal-

lerfpoedigfte uit te voeren ; alfo dezelve

van een fodanigeu aart is,datter geen hoog-

wichtiger kan voorvallen j de zelve en

mag ook geen uitftel lyden , alfo de behou-

denis van dit gantfche Koningrijk, d"on
derhouding van de Koninglijke ftamme , |

en de zaaligheid zyner ziele daar aan vaft
j

zijn : ,d' ooi zaak is al te openbaar om daar

over te twiften , en al te heilig om in ver-

fchil getrokken te werden : defe eenige

genade, en defe isnudeeeifte, wenfcht

en verfoekt hy met alle ernit van d'Apo-

ftolifche Stoel , en heeft daarom fo van I

wegen de gerechtigheid van de zaak, als

om zijn devotie van een zoon aan zijn hei-

ligheid defe hoope opgevat, alfo hy fïch

felven vaft laat voorftaan dat het nooit en
kan gefchieden dat hyin eenigerwyfe van
defe zijn verwachtinge verfteekenioubly-

ven , welke gefchapen ftaat om door uw
H. Achtbaarheidts toedoen en godvruch-
tige voorftand dapper geholpen en gevor-
derd tekonnen werden.

Ik bidde dan wederom uw Hoogacht-
baarheid met alle ernft , dat het (nade-

maal hy , al wat ons voor defen tegens zijn

Koninglijke Majefteit ter kwaade trouw
is aangebracht , weg genomen , en ons

daar door aan hem heeft verbonden , )
hem niet en verveele nu om te volharden

in defe zaak des Konings met een dapper

gemoed tot een gewenfcht einde voort te

zetten, die ons herte fo zeer drukt; dat

wywel wenfchten om zulks van zijn Hei-
ligheid felfs met ons eigen bloed te kon-
nen verwerven. Wat de reft aangaat , dat

fal uw eerwaardigheid breederenduidly-

ker van den eerwaardigen Heer-Biffchop

Jerdon , en van den Heer Steven Garde-
nier , mynboefem-vriend , als ook uit de

mond van den Heer Eduward Fox, een

familiare vriend van den Koning , konnen
verftaan i verzoekende dr.t uw eerwaar-

digheid haar in alles geloof wilt geeven..

Vaarwel, en blyfgelukkig.

F l Dm
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Den 7. vau Blocimaand. IJïS.

II.

Z>w Kardinaals Brief aan Gregorius Caflali , legeerende dat een Bul

nopende het hefluit overgezonden werde . Een Cojye.

Cotton Libr. Vitel. B. io.

HOogachtbaare Heer &c. zijn Ko-
ninglyke Majefteit en is niet weinig

verblyd , alfo wy , niet alleen uit den brief

vanden Heer Steven Gardenier maar ook
uit de mond van den Heer Fox , verftaan

hebben, de groore getrouwheid , vlyten

wakkerheid by U. E. A. aangewend tot

uitvoeringe van de zaak van zijn Koning-
lijkeMajefteic : welke toegenegentheid,

hoewel wy in gewichtige zaaken tevoren

daar dikmaals een proeve van hebben ge-

had, nochtans in defe fo klaar getuigenis

metken wy dat vanll. E, A. niets ter we-

reld is verzuimt , het welke eenigfins mogt
dienen tot bevordering van onfe begeerte.

Doch nademaal datter noch , na myn oor-

deel en het oordeel van andere zeer geleer-

de mannen , iets fchynt t' ontbreeken *

om zijn Koninglyke Majefteits zaak tot

een gewitte en onfeilbaar einde te brengen;

waaroverik tegenwoordig aan den Heer
Steven Gardenier fchryve : fo wil ik

U. E. A. andermaal ernftig gebeeden heb-

ben, om het zelve by onfen Heer den Paus

te verwerven , nevens den voornoemden

Heer Steven Gardenier , (van wien my
lief is te hooien dat gyliedenby zijn Hei-

ligheid vry veel vermoogt
: ) maarinfon-

derheit om alle uwe krachten des verftants

in te (pannen alle neeiftigheid en voorfich-

tigheid aan te wenden dac U.E. A.de decre-

talecommifïie, zonder dateenige Arbiters

of Raadtsheeren daar by zijn, van zijn Hei-

ligheid moogt bekomen , om heimlyk aan

my over te fenden j en meteenen te (eg

gen, dat ik myn ziel en zaligheid daar yoor

te pand ftelle dat ik de voornoemde Bulle

aan geen rterflyk menfch ter wereld zal

vertoonen , maar fo getrouwlyk en voor-

fïchtigby my bewaaren en verhoolen hou-

den , dat zijn Heiligheid in het allermin-

fte daar van geen vreefe voor gevaar te ver-

wachte heeft. Defe myn ernftige begeer-

te om die commiffie temoogen hebben,
ontftaat niet uiteeniginfichtomditofdat
daar mê uit te richten, ofte geeven aan
iemand die fe in het openbaar of in het ver-

borgen eenen ander mogt voorleefen;

maar om de zelve (als voor een Godts-
penning en onderpant van die over groote

en vaderlyke liefde van zijn Heiligheid

onfe Heer en Vader , tot zijn Koninglyke

Majefteit, en hoe zeer hy de felve toege-

daan is : ) by my te bewaaren ; waar aan

zijn Koninglyke Majefteit kan fïen , dat

zijn Heiligheid hem niet en zal.weigeren

'c geen hy begeert ; en ook mag befpeuren

hoe groot een vertrouwen zijn Heiligheid

van my heeft » waar door ik alfo in meer-

der aanfien byzyn Koninglijke Majefteit

mag geraaken : dat hoewel hy alle zijn

krachten en middelen vrywillig heeft he-

fteed om d'Apoftolifche Stoel te behou-
den en tot haar voorigeluifter en glans te

brengen , dat hy evenwel om mynent wil-

le en door myn aanraading hier na alles fal

toeftaan endoen , alwaar het met het uit-

ftorten van zijn eigen bloed ; fo het eenig-

fins mogt gedyen tot zaligheid van d'Apo-
ftolifche Stoel en ócs zelfs verzekering,

geruftheid j en welftant &c.

XXI De
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XXL

De Brief van Paus Juliiis : waar in hy den Koning verlof geeft om te

mogen trouwen: Welke men vermoedet verzierd te zijn.

CottOftLib.Vitel. B. il.

PAus Jnliusde twede. Beminde Zoon
en geliefde Dochter in Chriftus, zalig-

heid en Apoftolifche zegen. d'Uitfteken-

de amhoriteir van de Paus van Hpmen ge-

bruikt de macht die hem van boven uit

den Hemel is gegeven, na dat het hem
raadfaam en nuttelijk dunkt,* overwegen-

de de kwaliteit van Perfoonen , zaaken, en

tyden. De verfoekbede aan uwer zyde ons

nu onlangs behandigt, behelfde, dat na-

dien gy Dochter Cathaiina , eo Arthur

die eertijdts op der Aarden verkeerde,

toen de doorluchtigfte eerftgeborenevan

onfe leer waarde Zoon in Chriftus , Hen-

*•»'/(., Koning van Engeland, ) om t'onder-

houden de banden en verbonden van vrede

en vriendfehap tuflehen den voornoem-
den Koning van Engeland , en onfen aller-

liefften Zoon in Chriftus, Koning Ferdi-

nandus , en onfe allerlieffte Dochter in

Chriftus > Elifabet, Koninginne, Katho-
lijken van Spanjen enSicihen, een huw-
lijk by monde tegenwoordig wettelijk

hebt ingegaan , enhet^elvedeoreenvleefch-

lijke vermenging voltrokken : om dat noch-

tans de Heer Arthur, fonder kind uit fo-

danig een huwlijk te gewinnen uit deze

Werek is gefcheiden ,• en dat fodanigen

band van vrede en verknochting tuffen de
gemelde Koningen en Koningin fovaften

bonding in alle waarfchynfijkheid geen

ftand fou konnen houden , ten fy dat het

felve door een ander band van bloedver-

wandfehap gekoeftert en beveftigt wierd

,

hierom, en om andere zekere redenen ,

fo is het dat gylieden begeert den huwelij-

ken ftaat by monde Wettelijk tegenwoor-

dig met den anderen in te gaan : edoch alfo

gylieden uw begeerte in het voo> verhaalde

niet en kunt voldoen,en daarenboven geen

Apoftolifche difpenfatie bekomen hebt
,

over fuik s hebt gylieden ons doen fmeken

,

dat wy ons dien aangaande wilden gewaar-

digen om U. L. met d'Apoftolifche genade
en goedertierentheid van een difpenfatie

I te verforgen en voorfien. Wy dan , de-
welke onder alle geloovige van Chriftus >

voornaamlijk Katholyke Koningen en
Princen , op het allerhoogfte wenfehen dat

de lieflijke eendracht mag groeyen en

bloeyen > om defe en andere redenen ons
gemoed daar toe bewegende, zynwy ge-

negen om dit uw ootmoedig verzoek toe

teftaan: dat, offchoon daar eenigbelet-

fel uit fodanig bloedverwantfchap mocht
ontftaan

,
gylieden echter met den anderen

denHuwlijken ftaat moogt aangaan , en,
daar in getreden zijnde , vry en onverhin-

dert daar in volharden • waaftoe wy mits

defen uit een Apoftolifche amhoriteir

verlof geven 5 en voor fo veel gylieden

den huwlijken ftaat met den anderen , mif-

fchien, in het openbaar ofin het verbor-

gen aangegaan , en door het byflaapen vol-

trokken hebt : fo is het dat wy u beide , en

yder in het byzonder , over fodanig exces

en vonnis van excommunicatie, die gylie-

den uit dien hoofde begaan hebt, abfol-

veren ofontflaan, en dat uit kracht van

die felfde authoriteit ; mitfgaders geven

11. L. vry verlofom in fodan'g een echten

ftaat fo defactogecontra&eettteblyven ,

of om het felve vry en onverhindefdop

nieuws te mogen contracteren : keuren-

de
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de de kinderen die uit zodanig een inge-

gaan of noch aan tegaan huwlijk gewon-
nen mochten werden > voor wettelijk.

Doch wy willen » by aldien gylieden in

defen echten -ftaat de faclözyt getreden,

dat dan de Biechtvader wien het onder u

beide vry (laat tekiefen, U.L. daar over
belafte penitentie te doen , daargylieden
toe verbonden zyr.

In Renten i by S*. Pieter , onder den Ring
des ViflchersZóvan Wintermaandt \ 50 3.in
bet eerjle Jaar van ons Paufdom.

SIGISMUNDUS.

xxii.
Een zeker gedeelte van des Kardinaals Brief aan Gregori Caffali: ver-

zoekende verlof om de Dekretaale Qofuitfpraak*)-Bulle te mogen tonen

aan zekere Perfoonen van des Koningsgeheime Raadt. Copye.

Cotton Libr, Vitel. B. 10.

ÏK fie dat'er defe hoognoodige zaak noch
refleert; te weten , dat de Dekretaale

Bulle , welke de feer eerwaardige Heer
Argefant met fig brengt , in het verborgen

behandigt werde aan zekere Raadtsheeren

des Konings om die te lefen ; niet tot dien

einde om voor den Rechter te brengen of

daar over een proces aan te gaan ; maar
Hechts, dat zy (mannen, kloek van ver-

ftand en van groot aanfien , befpeurende

dat ik alles in 't werk geftelt heb dat te

doen ftaat tot verzekering en vaftftelling

van des Konings zaak, en dat alles van

onfen H. Vader den Paus is toegedaan, het

welke men tot beveiliging van de zaak
eenigfïns had konnen uitvinden ofbeden-
ken; en fo wanneer zy komen te fien dat

men aan alle kanten forgegedraagen heeft

voor de behoudenis en verzekering van

zijn Koninglijke Majedeit > voor de rulle

en vrede van het Koningrijk; om de zaak
geduurig fland te doen houden , ) zy dan
met ons van eenerlei gevoelen mogen zynj

op dat alle dingen met alle vlytuiteen A-
pollolifche authoriteit ter eeren Godts
aangeleid zynde , na behooren mogen af j

gedaan worden. Over fulks is het dat ik u,

Heer Gregorius , ernfllijkbiddecn vierig-

lijk fmeke , dat U. E. voor onfen Aller-

heiligften Vader op uwe knien vallende,

hem demoedig bidde om my verlof te ge-

ven dat ik d'uitfpraak- Bulle my toever-

trouwt mag toonen ,• welke zaak ik fo

aanleggen en beftierenfal , dat zyn Heilig-

heid noch d'Apoflolifch e Stoel daar door

gantfeh eenig gevaar , fchade noch haat

altoos ooit op haar hals fullen konne» ha-

len ; en dit verzoek ik met fuik een emil
en yver, als of'er myn behoudenis en le-

ven aan hing.

XXIII.
lohan Cajjalies Brief , over een t'famenjpraakgehadmet den Paus.

Het Origineel.

Zeer eerwaardige, aanfienlijke en eerbiedige HEER,&"c.

Cotton Libr. Vitel. B + jo.

ZO wanneer als deBrief-befteller van I miffien en Brieven van den tweden van

zyn eer waardigheid met zyne com- 1 Slachtmaand afgevaardigt naar Bononïen

,

en
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en houdende aan den Ridder zijn Broeder

kwanij endathytoen, van wegen zyne 1

fwakheid, zijn reife naar Romen nieten

konde fpoedig voort feiten , heeft hy fe

,

om die zaak niet langer op te houden, te

poft voor af gefonden , bcgeei ende dat

Vincentius CalTalius hem voort op de hie-

len fou volgen ; daar op is dan de Heer
Vincentius CafTalius gekomen. Doch U.

E.A. Brieven gelefen en overwogen heb-

bende, ging ik na zijn Heiligheid onfen

Heer , en heb dezaaken daar tl. E. A. van

gefchreven had, onfen Heiligen Vader

vlytig voorgedraagen en verklaard > ik heb

ook den inhoud van de Brieven verhaalt

,

welke zeer wijflijk en op heralleik;rach-

tigfte alK»s te kennen gaven. En ik fprak

hem in defer voegen en met dele woorden

aan

:

Ailerheiligfte Vader , de plaats noch

tyd en laten nu riet toe dat ik nu verhaalt ,

met hoe groote liefde en toegenegemheiu

des herten, en met wat voorgedienftig-

heden die Koninklijke Majefteit d'Apo
ftolifche Stoel en uwe Heiligheid overal

en tot alle tyden in eere gehouden heeft

,

nevens den zeer eerwaardigen Heer van

hetGraaffchap vanjork jnoch het geeft hiei

geen pas om te vei halen wat al moeiten,

ongemakken en fwarigheden zy uitgeftaan,

wat al dienden bewefen , en hoe veelerlei

koften zy gedaan hebben ,* trachtende den

Kerkdijken ftand, denChriftelijkenGods-

dienft, en het Catholijkfche geloofvoor te

ftaan, te befchermen,en te behouden. Het
moet ook uwe Heiligheid niet onbekent

zyn.hoe veel moeite en arbeid , wat al bid-

den en fmeken, wat al Biief-beftellers, wat
al Afgezondene Gezanten in't werk ge-

ftelt ; wat al, ik en fegge niet Brieven,

maar ook Boeken belchrevenzyn : ja hoe

men der Rechtsgeleerden advyfen , fo urt

Engeland gehaaltals hiergeforrneert , ge-

bruikt heeft, om de zaak, nurenlaatften

van zijn Heiligheid verkreegen , toedien

ftand re brengen, daar Ie nu in is: waarin

4S>

men de begeerte van zijn Koninglijke Ma-
jefteit toeftond, en met eene zorg droeg
voor zijn Heiligheidts eere en confeientie

,

en ook voor de billikheid en gerechtigheid

van de zaak: doch nu merkt zijn Heilig-

heid dat zy , buiten alle hoope en vermoe-
den , van alle hulpe en byftant t' eènemaal
zijn ontbloot. De feer eei waardige Cam-
pegius heeft niet alleen getoont foferieufe

verzoek beden van zyn Koninglijke Maje-
fteit niet te willen involgen; maar fo dra

als hy over de zaak in gefprek kwam, heelt

hy zich daar dwers tegen aangeftelt , en
zijn Koninglyke Majefteit de Echtfchei-

ding afgeraden, als of hem de bediening

van een gezant fodanig was aanbevoolen
en opgeleid, dat hy voor de Koningin fpre-

kende , den Koning behoorde te bewegen
om fier) van d' Echtfcheiding t' onthouden,
fó dat zijn Koninglyke Majefteit defe prik-

kelende angel zyner confeientie niet kwyt
kan worden , enaltyd indieongeruftheid

des gemoedts moet bly ven , aangefien dat

hy vaft alle uuren denkt dat hy geen fuccef-

feur uit zynen bloede fal nalaaten. En tot

noch toe en heeft de eerwaarde Heer
Campegius niet doen blyken dat hy toe-

staan wil om te doen het geene die voor-

gaande generaale commiffie in heeft; ja,

dat noch een toon hooger gaat , alsnude-
fe decretaale Bulle in dele zaak des Konings
met veel bidden en fmeekenal verworven
was, en dat zijn Heiligheid belooft had-

de te willen gedoogen dat fe aan zyn Ko-
ninglyke Majefteit en den eerwaardigen
Heer Kardinaal Wolfey vertoont en ver-

trout wierdin de handen dergeener, die

de zelve aan fommige van den fecreten

raad des Konings zouden laaten Hen, op
dat hy van de gerechtigheid vandeganc-
fche zaak nader bericht mocht krygen

,

heeft zijn eerwaardige achtbaarheid zijn

Koninglyke Majefleit die niet willen toe-

vertrouwen , noch ook den voornoemden
Heer Karnidaal, des Konings Collega in

die zaak. Hierom heeft dan zijn Heilig-

G heid
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heid zijn Koninglyke Majefteit met defe

hoope willen voeden , op dat alfo gemelde

Heer Kardinaal van de zyne hier na verfte-

ken mocht blyven. Hier op heeft zyn Hei-

ligheid de hand op myn arm leggende ,

my verboden meer te fpreeken , en haten-

de blyken dat hy verftoort was , zeide

,

dat hy niet weinig over U. E. A. re klaa-

genhad , vermits hy in zijn meininge die

hy van U. E. A. hadde bedroogen was.

Dat hy de decrecale Bulle gegeeven had

,

om die flegts aan den Koning te vertoonen,

en dan voort te verbranden : hier toe (fei-

de hy) heeft hy my met veel bidden en

fmeeken gekreegen ; te kennen geevende ,

fo fe niet gegeeven wierde , dat hy dan een

verdorven man was; nu wil hy dieBulle

,

die men feer fecreethadbehooren re hou-

den, ruchtbaar maaken , zeggende dat hy

nooit belooft had te willen toeftaan datle

voor den fecreten raad fou komen : ik fou

(zeide hy) met de voornoemde Kardi-

naals eigen brieven konnen toonen, waar

in hy Hechts begeert het geen ik verhaald

heb ,• en ik wil dat de felve Ridder Caf-

falius getuige zy , dat de Heer Steven

Gardinier en hy felfs niet anders op my
hebben verfocht, en al hadden fy't ver-

zocht , zy en fouden niet meer verkreegen

hebben ; en och of zy de zaak op een an-

der wyfe verfocht hadden, ik fou fe haar

haaft afgeflaagen hebben ; het en fouhier

ook niet toe gekomen hebben dat ik daar

nu berouw van heb , wenfchende felfs

om het verlies van een vinger (fo het mo-
gelyk waart) dat ik herroepen mocht het

geene gedaan is: alfo ik fie wat al onheil

my daar uit te verwachten ftaat. Doe nu

zijn Heiligheid dek en diergelyke redenen

tegen zijn gewoonte, gevoerd hadde, viel

ik daar voort op in , feggende: dat het

geen U. E. Hoogwaarde A. nu begeert

,

overeen komt met het geene zijn Heilig-

heid fegt voorgenoomen te hebben * en

dat IL E. Hoogwaarde A. niet en heeft ge-

wilt dat defe zaak verfpreid, ofeenvon-
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nis volgens die Bulle geftreeken fou wer-
den j maar dat fe zijn Koninglyke Maje-
fteit en hem ter hand mocht worden be»

fteld, om de felve aan zekere gerrouwe
en waarde mannen van de fecreete Rand te

toonen , op dat fy van de geheele zaak nau-

wer kennis mochten beko»men ; het wel-

ke daarom evenwel fo verborgen fou bly-

ven , als ofhet niemand had komen te we-
ten. En heeft niet, fei ik, zijn Heiligheid

eenige Perfoonen ontrent fich wien hy iets

dat verfwegen moet werden toevertrouwt

hebbende , fo verhoolen meint te zullen

blyven , als of het maar een menfeh alleen

wifte , hoe veel te meer dan kan dit zijn

Koninglyke Majefteit van Engeland ge-

beuien , wien in zijn Ryk yder een hooft
voor hooft onderworpen is , en die den
Koning, fchoonzy al niet en wilden, niet

anders dan feer getrouw konnen zijn : wee
haar , fo zy flechts voor een oogenblik,

van zijn wille kwamen af te wyken. Wat
kan dit daarenboven fchaden ? is dit fo

niet begeert » fo niet voorgenoomen ge-

weeft ? wat voor een reden dwingt toch

zijn Heiligheid om zijn voorneemen te

veranderen ? De \?aus hier op vergramt

en wat heviger nu geworden als kort te

voren > berfte in defe woorden uit : myn
voorneemen , fprak hy , en is fodanig niet

geweeffc , en het is my ook niet onbe-

kent wat zy met de Bulle voor hebben , en
wat fchade ik daar door fal komen te lydenj

wilt dit dan voor gewis en zeker houden
dat ik by my zelven beflooten heb , en ver-

ander ook niet van finnen, niette willen

lyden dat men in defe zaak iets meer doe.

Waar op ik repliceerde : ik bid u » laat

toch zijn Heiligheid hier in fo vaft niet op
zijn ftuk rtaan , maar veel eer uit defen

Briefvan den Eerwaarden Heer Kardinaal

radenken d' onheilen , ruinen, Ketteryen,

die van wegen zijn Heiligheid indatKo-
ningryk fouden konnen ontdaan : al lbo-

zyn Koninglijke Majefteit van zyn Heilig-

heid kwalijk bejegent , ongelijk en fchan-

de
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de aangedaan zijnde , zyn finnen en gene-

gentheid > diejjy immer en altoos op d'A-

poftolifche Stoel fo feer geveftigt heeft

,

op een wederparty mocht .komen te ver-

plaatfen; dit behoorde immers zijn Hei-
ligheid by figfelven welferieufliikt'over-

wegen , genomen dat 'er over de billikheid

vandefezaak geen verfchil altoos en is ge-
weeit, het zy alfodat dit een kwade zaak
is, en een kwaad gevolg na haar fal (Ie-

pen , (daar alle man van een heel ander ge-

voelen is) weet zijn Heiligheid niet dat

wy veel dingen , die niet goet en zijn,

plegen re met te laten voorgaan , opdat
'er geen flimmer op mochten volgen ? en

dit behoort men voor te komen fo wel in

andere zaaken , als voornaamlijk om Ket

tei yen te ve. hoeden , welke, fo men fier.

fo wanneeiïeeensoiepgewortelr. «ijttj m i

wederom konn^j uitgeroeir worden. Na
welke reden hem te voet vallende , bad en

lmeekte ik hem , dat hy doch wilde de

vriendschap van fo een feer machtig Ko-

fiing onderhouden, en U. E. Achtbaar-

heidrs gioote genegentheid tot zyn Heilig-

heid en met eenen onfe dienftbaarheid

aaneen *, want zijn Koninglijke Majefteks

vriendfchap verlaten hebbende» fou een

verandering van Religie daar opvolgen,

en de banden van dat Koningrijk die fo lan-

gen tydt aan d'Apoftolifche Stoel haar vaft

gehouden hebben , los worden ; en dat de

vriendfchap en achtbaarheid van U. E.

hoogwaai digheid by zyn Koningli jke Ma-
jefteit daar door merklijk fouden komen
af te nemen , en de behoudenis van uw le-

ven laft lyden ,• enwy> die altijd zyn Hei-
ligheid ten dienfte gedaan hebben , en

voor de felve fo veel goede Ambaifaad-
fchappen bedient , en fo veel moeyte heb-

ben gedaan, om de vriendfchap tufTchen

ziin Koninglijke Majefteit en zyn Heilig-

heid ongeschonden en ongekreukt te hou-

den , fouden dan , daar wy middenin her

werk Heken , de jammerlijke onheilen

en deerlijke ellende , en ons eigen gewifTe

en onfeilbaar ondergang met traanen in

de oogen moeten aanfien. Zyn Heiligheid

hier op zyn handen en atmen vanmalkan-
deren flaande, en eenverftoortgemoedt

toonende , berfte eindlijk uit in deie woor-
den : het overdenken van d'ondergangdie

my daar over mcchtzyn genakende , en
'rgeen ik heb gedaan fmert myfeerj by
aldien datter Ketteryen , ofandere zwaa-
righeden mochten op ftaan, hoe kan my
fulks verweten worden ? dit zy genoeg tot

bevryding van myn gemoed dat ik fonder

fchult ben; daar ik aan vaft fou zyn > in-

dien ik feifs het gene op my nu verfochc

word , fou toe ftaan : noch d'eerwaardige

Heer Kardinaal Wolfey nochgylieden eri

hebt geen reden over my te klagen , al wat
ik nu belooft heb, heb ik voldaan; zyri

Koninglijke Majefteit en de voornoemde
Heer Kardinaal hebben nooit iets anders,

hoewel het in mijn macht fou zijn om te

doen , van my begeert > 't welk ik voort

en van ftonden aan toegeftaan heb, op dat

alle man mocht weten , hoe veel ik altyd

van haar gehouden hebj ik heb my ook
{ om uwent wille in fommige dingen laten

vinden : maar als het op de finceerheid

van het gemoed aan komt , dan acht ik daC

alle andere dingen achter af moeten ftaan j

laat haar van felfs doen dat zy willen, en

den Ambaffadeurte rugge zenden , onder

defen dekmantel, dat zy geen verder on-

derzoek in de zaak gedaan wilden hebben

,

en voortaan de zaak, na hun welgevallen

afdoen, fo llechts iets, daarikautheur

van ben , niet ongerechtig gehandhaaft

werde. Toen zeid ik> wil dan zijn Hei-

ligheid niet datter geprocedeevt werde na

kracht van de commiffie ? Verklaard heb-

bende dat dit zijn wille was . fohebik daar

opgeantwoord,- dan is her dat d'allereer-

waardigfie Heer Campegius regens de wil-

le van zijn Heiligheid aangaat , alfo hy den

Koning d' echtfcheiding heeft afgeraden ;

De Faus hier op replicerende, (eide: ik heb

hem belaft dat byden Koning fulks foude
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af, maar de Koningin aanraden,- wat nu

de commiflie aangaat, fo fe verfocht word,

fal fe uitgevoert werden. Wy zyn dan ,

zeid ik , in de zaak eens> allerheiligfte

Vader , dit dan fo zynde, wat kan het

doch fchaden de decretaie Buile aan fom-

mige van den fecrecttkn Rsad en op een

eed gedrongen vertoont te hebben ? De
Paus hier opzijn hooft fchuddende, zei-

de : ik weet wat zy daar mee in den fin

hebben > doch ik en heb de Brieven uit

Engeland van Campegius niet geleefen

,

komt daarom morgen wederom by my.
Hier mede heeft de Heilige Vader voor
den cerften dag myn affcheid gegeven.

Defe onfe difcourfen beeft de Heer Vin-

centius Caffalius , wien ik feide herwaarts

om zyn broeder den Ridder gefondente

zyn , aangehoort , die den Ridder felfs

ontfchuldigt heeft, dat,fchoon hy al (mer-

kende defe zaak van fo een groot belang te

zyn , ) zelfs met gevaar van zyn leven bin-

nen Romen door de gewapende Ruytery

daarom had moeten heen dringen , dies

niettemin fag hy dat het met zyn gefond-

heid fodanig was gefchapen , dat hy veel

eer na huis diende te keeren en na bed te

gaan , als fo grooten zaak voor zyn Heilig-

heid te verhandelen.

's Daags daar aan heeft de fignature ge-

diend , die ik als Refcrendariu: bywoonde,
en die tot den avond toe duurde» heb het

derhalven niet raadfaam gedacht om den'

Paus,door die bediening vermoeit , te gaan

bezoeken, temeer, alfo zyn Heiligheid

zeide dat hy den Brief van Campegius

noch niet doorlefen had. De zaak wierd

dan wederom tot des anderen daags uirge-

ftelt , als wanneer ik een bekwaam uur be-

komen hebbende, na den Paus ging, en

doe ik al de hooftftukken die in-U. E. A.

Brief vervat waren, tot een fommier of

kort begryp gebracht had , totverfterkin-

ge van mijn memorie en om niets over te

flaan , fo ving ik met dat deel aan, waar

in zyn Heiligheid gefegt word een alge-
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meine commiflie in het brede verleend te

hebben , en met eenen belooft het von-
nis , dat uitgefproken fou worden , teful-

len ratificeren. De Pawyftond dit toeleg-
gende te vreden te zyn dat men met de
fententie fou voortvaren ; in welk deel

(laat dat zyn Heiligheid een decretaie Bulle

haddevergond, om die van den geheimen

Raad des Konings t'ondenichten ; 't welk

hy zeide verre van de waarheid af te zyn,

en fulks met U.E. A. Brieven tekonnen

toonen en bekrachtigen : als wanneer hy

die zaak en wederom kwam op te halen >

daar hy 's daags te voren van gefproken

had, te weren, dat hy met den Heer Ste-

ven Gardenier en Ridder Caffalius konde
getuigen, dat defe Bulle tot diert einde niet

en is verfocht geweefl om die aan iemand
te vertoonen , dan alleen aan zyn Koning-
lijke Majefteir en aan L^E. Hoog Acht-
baarheid, en dat Campegius nu aan hem
fchreef dat hy ook fo gedaan had: over
fulks had men volgens defeaffpraak en dit

verdrag de Bulle behooren te verbranden

;

hy feide ook te fullen beloven , byaldien

dat , de bygebracht zaaken voor goed ge-

keurt wordende , daar op voortgevaren

wierd tot een fententie , hy dan defelve

voor vafi fou ftellen. Waar op ik vragende

of hy de zaaken , die volgens die Bulle in 't

werk gefteld wierden , voor goet wilde

keuren: gaf hymy totanrwooitdat fulks

geenfins behoorlijk was ; hy feide ook dat

men fe aan de Raadtsheeren niet en had
behooren te toonen , dewelke , fchoon zy
de zaak nier voor goet in fagen , defelve

nochtans tegens het gemoed van zyn Hei-
ligheid fouden toe ftaan. Hy verhaalde

ondertuffchen ook dikmaals dat men hier

op niet langer fou blyven ftaan. Ik ben dan
overgegaan tot het ander deel , waar in

U.E. Hoog Achtbaarheid gedenkt dat de
Eerwaardigen Heer Campegius den band
des huwlijks tuffchen den Koning en de

Koningin getracht heeft re breken : Cam-
pegius, replicecerdedePaus> fchrijftdit

ampc



en BEWYZE N.
ft-

ampt ook te Tullen bekleeden om de Ko-

ningin d'echtfcheidingaan te raden , waar

van fy haar vreemdtoor.de; doch dar zy

evenwel zedig fprak , en de Raadrsheeren

begeerde die in Spanjen haar wel afgefla-

gen, maar in Vlaanderen toegedaan wa-
ren. De Heilige Vader feide ook aan den
Koning met zijn eigen hand gefchreven te

hebben 3 dat zyn Koninglijke Majefteit

het gene Campegius uit de naam van zyn
Heiligheid hem voor droeg, geloof fou

geven. Daar na ben ik tot dat lruk geko-

men * inhoudende defe woorden : hy (telt

de zaak des Konings fodanig uit en houd fe

fo dralende, als of hy tot faveur van zyn

Koninglijke Majefteit geen ooideelno'ch

vonnis Wlldê irryken , voor en al eer dat

l»y zijn Heiligheid bericht had gedaan van

de dingen die defe zaak aangaan , welke hy

aldaar gefien en gehoort had. Hier op ant-

woorde de Paus dat Campegius , fo wan-

neer hy daar toe verfocht mocht worden ,

voortvaren fou , en dat hy geen commiflie

of laft had om ftil te ftaan -, en dat hy flechts

bevolen hadde , dat, als men begon voort

te varen , hem daar van de weet gedaan

fou werden a fo daar ondertuffchen niets ia

de weg kwam. Maar daar nu defe woor-
den ftaan : men kan hem in geenerlei wy-
fe daar toe brengen om my , zyn Amptge-
noot ofCollega , defe decretale Commif-
fie toe te vertrouwen. Hier op repliceer-

de zyn Heiligheid dat het waar wasj en

uit dien hoofde wasgefchiedomaangeen
meer perfoonen openbaar te maken -

3 en

dat op die conditie daar fe op verfocht is

geweeftj en nu vertoont zynde valt daar

niet meer van te feggen ; herhaalende alfo

het gene hy , nopende defe zaak , te voren

gefegt bad. Waar op ik antwoordde : Nu
net dan zijn Heiligheid wel, datikfpreke

n3 den inhoud der woorden, die hier ge-

fchreven ftaan , welke melden dat zyn

Heiligheid de ctecretaale commiffie heeft

toe geftaan , op die condirieopdatfeaan

zekere Raadsheeren des Konings vertoont

mocht worden. De Paus hier over wedet-
om moeyelijk werdende % feide : ik fal

het met des Kardinaals eigen hand doen
blyken > ik en ftrooye u ook geen loogens

voor , en myn woorden nevens die van den
Kardinaal zelfs, zyn niet minder tegelo-

ven dan die gy by brengt. Daar op ver-

focht ik dat zyn Heiligheid doch wilde be-

daren y en my ten goede houden dat ik

myn laft wat ftyfvoort fette , nadien fulks

myn fchuldige plicht is.

Wat nu belangt den ondergang van het

Koningrijk , de fchade , ellenden , lafte-

i ingen , en verval van de religie , daar van
verhaalde hy veel dingen die meeft lloegen

op hetgeene hy op den eerften dag gefegt

had. Toen hy feide, wat voor een eere

fou het voor defe zijn Koninglyke Maje-
fteit zijn , dat hy , die een befchermer des

geloofsis, en ook fo genoemd word , die

ook tot des felfs befcherming boeken uit-

gegeeven heeft , nu genoodzaakt fou wor-
den de felve tegen te gaan? Hier op zei ik:

hoewel dit te pas fou komen , daar mogen
zy felfs voor zorgen. Nu daar ter plaats

alwaar iets verhaalt word van des Konings
zaak , waar over tulfchen den generaalen

broeder van d' obfervantie en zijn Heilig-

heid een verdrag was gemaakt , en van een

verbond, daar hyautheur van fou zijn, dat

tuffchen zijn Heiligheid en de Kaizerfche

noch te fluiten ftond > zeidehy daaruit te

blyken dat hy van wegen des Konings zaak
niets en hadde belooft: dat de geenedie
het belooft had en zulks met een goed g«-

moet konde doen , metter daad cok wilde

nakomen. Op bet geene daar van een vre-

debandeling word gefproken, zeide hy tot

zodanige zaak geen raad te weeren , en

dathy noch nieten wifte dat die Generaal

eenigecondirien van vrede fou bybrengen:

hier by noch voegende die dingen , waar
van ik U. E. Hoogachtbaai heid in mijn

brieven van den 15. van Slachtmaand ver-

wittigd heb.

Op andere daagen heb ik daar na zijn
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Heiligheid dikmaals aangefproken , de-

welke voorgenomen heeft met de Heeren
Kardinaalen de Monte en SanBorum qua-

tuar van alle defezaakeo te fpreeken behal-

ven van de Decreraale Bulle , daar hy nie-

mand wil van hooren fpreeken , en heeft

ook belaft: dat men ie in alle fch riften fou

uïtwiiTchen. Ik heb dan overallede refte-

rende zaaken met defe twe Kardinaalen

gefprok^n.dewelke zeiden dat de Paus wel
mocbte lyden dat men voortvoer tot het

uitfpreeken van een Vonnis, hoewel het

veele Peifoonen vreemd in d'ooren fou

klinken • waar van fomroige onder de Kar-
dinaalen verachtlijk fpreeken , en daar des
Kaizers AmbafTadeur fich tegens aan kant

,

en willen dat de zaak en de commiffie, met
de partyen te verbieden te Romen voor
het Hof bepleit werden. En defe twe eer-

waardige Heeren feggen dat hetgeenefy
eïfchen rechtvaardig is , en dat zy het d'al-

lergeringfte Perfcon niet en behoorden te

weigeren: dat echter onfe Heilige Vader
de Paus ten gevalle van zijn Koningli;ke
Majeftcit geen veranderinge altoos wil
maken in het geene airede gedaan is.

Toen ik het nu op een anderen dag aan-
trof dat de Vaus wat ledig tyd had , heb ik

met fijnHeihgheit van wegen de voorgaan-
de zaaken wydloopig gefproken , en onder
andere hier opgehaalt,wat ik tot zijn voor-
deel met de Venetiaanen uifgerecht had

,

alfo ik wift dat het tegen zijn Koninglyke
Majefteits en zijn Hoogachtbaarheidts zin

niet en was, om, by gelegentheid, alles

tor gerief van zijn Heiligheid te doen : ik

gafhem daar na te kennen wat al moeite ik

aangewend had voor die van Cervia en Ra-
venna , en dat ook de Franfe Minifters

daar veel in gedaan hadde van U.E. Hoog-
achtbaarheid voornaamlijk daar toe aan-
geport

i ik heb daar ook krachtige redenen
bygevoegt , die de Heer Gardinier op-
nam. Op dit alles heeft de Heilige Vader
geantwoord , dat hy zi jn Koninglyke Ma-
jefleit en U. E. H. A. daar over bedankte t
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en heeft ook my bedankt ; doch zeide me t

I eenen , evenwel hebt gy alle te gelijk fo

)
veel niet konnen uitrichten , dat my myn

I

fteden wederom behandigd wierden ; al-

fo gy weet dat onder de conditien van het

contract daar ik ook onder begreepen was

,

geflooten lag, dat fo wie van ons veron-

gelijkt wierd, dat dan d' andere Bondgeno-

ten alle leet en ongelijk fouden afkeeren,

het welke zy voor my veel eer hadden be-

hooren te doen, dewyl dat fy die in dat

verbond waaren , my ongelvk deeden j

en hierom hebben my de Kai^erfe willen

wys maaken dar het de Venetiaanen niec

a ?daari zouden hebben , hadden fy gewe-

ten dat het dr?1 Koning van Engeland of

Vrankrijk tegen de borlt fou hrbben in-

weeft : fy houden ondertufTchen nier op
om my veele en groore zaaken te beloven

,

weshalven ik , als ik wel voor delen hebbe
gefegt, het geene my voor komt , daar

ik het anders niet en kan maaken , genood-

zaakt worde aan te neemen. Dit wil ik

ook dat gylieden weet , dat my belooft is,

in geval de gezant naar Engeland gefonden

wierd , datde Venetiaanen deS:eden my
wederom ter hand heitellen fouden. Hier

op heb ik geantwoord, allerheiligfte Va-

der , alle dingen zijn noch niet voirro! -

ken , onfe zeer veel vermoogende Koning

zal voor al zyn beft doen , dat die Steden

in zijn Heiligheidts hand wederom mogen
komen : merkt zijn Heiligheid niet wat
zijn Koningliike Majefteit fchryft ? hier-

om dien zijn Heiligheid vooral wel toe te

zien dat hy zijn Koninglijke Majefteit

jeen reden geeve om over hem te kaagen ;

en by defe gelegentheid ben ik wederom
aan des Konings zaak geraakt : doch zijn

Heiligheid feide dat hy alles hadde gedaan,

en ook fou doen , voor zijn Koninglijke

MaiefteitenU.E. H. A.
Zou men dan niet , fei ik , een zeker

middel konnen bedenken of uitvinden om
aan fommige uit den geheimen raad des

Konings die Bulle te mogen toonen ? Daar
op



en BEWYSEN. ff
op zeide de Paus , Neen; dit en mag niet

gefchieden * noch van my verworven wer-

den : had dit eenigfins konnen gefchieden

,

ik en fou my fodikmaalsenfoernttigvan

fijn Koninglyke Majefteit en den Herwaar-

digenHeer Kardinaal nie t laaten bidden en

fmeeken. Doe ik hem nu met zekere bon-

dige en krachtige beweeg-redenen aan-

boort kwam , heeft hy my verbooden van

die zaak niet meer tefpreeken. Ik en heb
nooit willen feggen dat de Ridder myn
Broeder haaft komen fou > op dat de Paus

tegens zyn komftedezaak niet en fou uit-

ftellen , en dat om defe oorzaak alleen,

op dat hy geen tyd fou winnen.

Daar na heb ik op alle andere dagen dat

ftuk gefocht voort te fetten , echter heeft

de Paus in geenerlei wyfe zyn gevoelen

willen veranderen ; maar dit flechis by

zich felven befloten , dat hy iemand fou

afvaardigen die zyn meining mondeling

fou te kennen geven. Dewyl ik nu geen

kans altoos en fag om iets meer te ver-

werven » doe feidik op het laatitedatde

Ridder myn Broeder 's daags daar aan te

Romen fou zyn , dewelke , toen hy fag

dat 'er fo veel aan de zaak was gelegen,

vcor zyn gefondheid geen forge heeft wil-

len dragen 3 en in het allerminfte niet ge-

dacht en had dat zyn Heiligheid de ver-

dienden zijner dienftbaarheid ,fo kwalijk

fouloonen : fo zeide de Paus dat des Rid-
ders komfte hem aangenaam fou zyn , en
dat men met hem alle dingen wel fou ftel

\zn , echter weigerende het verzoek dat

'er nu gedaan wierd te willen toe ftaan :

de Ridder dan die kwam j dewelke, als

of niemand ooit over defe zaak met den
Paus te doen hadde gehad, alles van de
grond wederom ophaalde , een proef ne-

mende van alle maniei en en middelen die

bedacht konden worden. Aile welke din-

gen de Heer Vincentius Caflalins , onfe

Neef, wien wy aan U. E. H. A.fenden
,

van ftuk tot ftuk mondeling fal verhalen ;

en ik , omll. E. H. A* niet langer moeye-

lijk over de zaak te vallen , fal het hier

by laten beruften.

Wat nu het opbouwen van Wineheftet*

aangaat : defe Eerwaarde Heeren Kardi-

nsaien waren feer mocyelijk dat men haar

nu vergde om de penningen daar roe te

willen over maken : daar zy van hare goe-

deren berooft zynde, nu tot armoede wa-
ren vervallen. Hier op heb ik hun te ge-

moet gevoert dat zy meer voordeel fou-

den doen , ingeval dat LI. E. A. d'eene
Kerk aannemen en d'ander wilde laten va-

ren , als dat fïechts een ander de Kerke van

Winchefter kwamet'aanvaarden : ik feide

ook dat U. E. A. na defe verandering niet

veel verlangde, alfo deKerke van Win-
chefter niet veel meer inkomften had als

die van Durham. Hier op hebben fymy
geantwoord , dat zy 11. E. A. liever als

iemand anders daar in wilden gelieven,

dewyl dat U. E.A. d' Apoftolifche Stoel

grooten dienft altyd beweferuhad : doch
echter dat fy niet en twyfelden of U. E.A.
fou de Kerk van Winchefter, als wel het

voornaamlte in dat Koningrijk aannemen.
Den Paus nu , en daar na defe Kardinaalcn

die onfe zaaken vry meer be-yveren
, ge-

vryd hebbende , bracht ik fo veel te Weeg
dat de Paus indeConfiftorie van die zaak

een verhaal dede wat hy daar in gedaan
had; U. E- H. A. ook feer geprefen heb-

bende; waarop zekere Kardinaalen , en

voor al de Napolitüanfe , geantwoord
hebben als ik boven verhaalt htb. Eindlijk

hebben fy dit befloten, nndemaal U. E.

Hoogwaardigheid voor het opbouwen van

de Kerk van Winchefter, en voor het aan-

nemen van de Kerk van Jorken het Abdy-
fchap van St.Albaan moet betalen,- dat,

ten opfkht van de gantfche fomme,U.E. A.
de helft daar van quytgefcholden fou wer-

den , en dat dit dan niet veel meer was dan

U. E. A. voor de Kerk van Winchefter te

betalen had» en dat fy defomme van 13
a 14 duifend goude kroonen foudenover

maken.' Hierom is dit de Heeren Kardi-

naalen
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naaien fo tegen de borft geweeft , op dat

geen andere na zodanig een zaak baar

mogten komen te reguleeren, te meer daar

de groote Kanfelier van Vrankrijk » om
het verrichten van een groote zaak die hy
voor heeft , dit zijn tegenwoordig ver-

zoek van de Kardinaalen word afgeflaa-

gen.

De refterende zaaken zal U. E. eerwaar-
digheid uit de mond van den Heer Vin-
centius konnen verdaan. Romen den 14.
van de Wintermaand. 1528.

£/,E. A. eotmoedigüe Dienaar

,

J. CASSALIUS,
Secretaris.

XXIV.

De Paus zijn Briefaan den Kardinaal , om Campanagelooftegeeven.
Uit het Origineel.

AanonynbemindeT-oon Thomas , Biflchop

van S. Cecilien , Kardinaal van Jorl^:

in het Koningrijl^van Engeland, on^en

en des Apojlölifche Stoelsgekant.

ONfen beminden Zoon zygoetenisen
Apoftolifche zegen. Wy hebben ge-

oordeeld dat wy fchrifcelijk fogevoeglyk

nieten fouden konnen antwoorden op de-

ze zaaken , waar over nu laatft geleden de
gedeputeerde van dien Koning , onfe feer

waarde zoonen in Chriftus met ons gehan-
deld hebben j hierom zenden wy der-

waarts de man zelfs FrancifcusCampana,

onfe Familiaare vriendjuit wien zijn door-

luchtïgheid en omfichtigheitmeer ten vol-

len ons wedervaaren fal konnen verftaan
,

fo van wegen de zaaken die de vrede en

d'algemeine Chriftenheid in het openbaar

betreffen, als die zijn doorluchtigheid in

het byfonder aangaan , waar van U. E. A.
door Brieven en uwe Afgefanten ons be-

richt hebben gedaan', en die wy voorwaar
diep ter herten nemen. Wy maken U. E.

doorluchtigheid indachtig dat fe haar ver-

zekert houde dat wy de lelve een Vaderlij-

ke genegentheid en herte toegedraagen

hebben en noch toe draagen 5 en dat uit

dien felfden bron-ader van liefde alles dat

wy hem nu te kennen geven vloeid. Hoe
feer wy , en dat wel te recht , U. E. door-

luchtigheid liefhebben , fal onfe beminde
zoon. Kardinaal Campegius, onfeAfge-
zand en U. E. H. W. Collega konnen ver- •

halen, en mereenen ook de voornoemde
Francifcus , welke U. E. H. A. ten vollen

geloofmach geven. Romen 1 5 van Slacht-

maant 152S.

J.
CLEMENS,

Met ^ijneigen handt.

Dat
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XXV.
Den ï. van Slachtmaand j;2$.

Btn gedeelte van Pieter Vannes zijn inftruftien , hem aanwijfende hoe hy

den Paus/al dreigen. Het Origineel.

——-En Pieter > als uit fich fel ven, fal in

het byfonder zyn Heiligheid aldus aan-

fpreken: Sire, alfo ik een geboren Itali-

aan ben» moet ik immersmeteen vieri-

ger yver en drift des gemoedsbehcrtigen

en begeeren het welvaren, de eereen be-

houdenis van zijn Hciligdeid en d' Apo-

ftolifche Stoel j waar uit ik genootzaakt

worde ongeveinft met zijn Heiligheid te

handelen , en hem openhertig voor oogen

te ftellen het geen ik in deze zaak. befpeure.

Gewiffeiijk , Sire, ingeval zyn Heiligheid

voor den Kaizer zulk een (onderling gcfag

blyvende houden, zolangdraak, tntltelt

en vertrekt met het uitvoeren van des Ko
nings zo emftig verfoek noopende defe

• zaak, en dat hy zijn Majefteit nietmil-

daadigmede deelt van deïchatten en inko-

mende goederen der Kerke en d'Apoftoli-

fche Stoel , quantum poteftis ex thefauro

Ecclefia , £r explenitudine poteftatis iff au-

tontét e a Deo vel ab Ecclefia, collata , dat is;

%o veel disgy kunt uit defcbat der Kjrke en

uit de volmagt en autboritettvan God ofvan

de t\erk.u opgedragen^ fie ik voorwaar dat

zyn Koninglijke Hoogheid hier door zijn

Henrik

finnen en genegentheit die hy fo vaft op fyn

Heiligheid hadde gefet , fodanig fal aftrek-

ken, dat niet alleen zyn Genade, den Adel,
en het Koningrijk, maar ook dat veel an-

dere Potentaaten , Koningen en Vorften

,

zyn Vrienden en Bondgenooten , in hunne
devotie tot gehoorfaamheid aan zyn Hei-
ligheiten d'Apoflolifche Sioe! geheel en al

fullen komen te verflaauwenen diet'ont-

trekken; by haar fel ven overleggende hoe
zy defe uwe ondankbaarheid , (in den al-

lerhoogften trap die men fou konnen be-
denken , vertoont en met een femblant en
windbreekery fo lang (taande gehouden)-

fouden mogen te pas brengen en vergel-

den. En derhalven, Sire, by d' eerbie-

digheid van den almachrigen God, wik
dit herte en gemoed van fo een nobel

vroom Koning niet van u werpen , aan
wien het eindlijk niet en fal ontbreken , de
vrede getroffen zijnde , die de Chriftenen

niet lang en konnen ontbeeren , om in zyn
geweld te krygen fuik een macht, waar
door hy zyn vrienden in den allerhoogften

graad fal konnen loonen , en zyn weder-
party laten varen.

R. HENRIK KONING.

XXVI.
Des Kardinaals Briefaan d'AmbaJJadeurs over zynpromotie tot het

Paufdom. Het Origineel.

Aaii den Groot AcbtbaarenRjdder , den Heer Gregorius Cajfalius , en den Heer Petrus

Vannes Ambaffadeurs van den doorlucbtigflen Heer Kjj/iingvan Engeland enVranl^-

rijk, aan bet Hef van J{prnen.

GRootachtbaare Heer Gregorius en i onfen Heer Vaderde Paus tot merkli ik na-

Heer Petrus groeteni?» Gelijk als
} deel van deganefche ChriftenRepublyke

H en
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en voornaamlyk voor de zaaken van zijn

Koninglijke Majefteit van Engeland is ko-

men te fterven , (o mein ik ook dat het

U. E.A. niet onbekent kan zijn wat al, ge-

vaar het weivaaren en de reputatie van de-

fen Heer Koning en de rufte en vrede van

dit Koningrijk over het hooft hangt van

we^en dele toekomende verkiefing van

een Paus, enhoozeer U. E. Achtbaarhe-

dcn behoorden te arbeiden , en te zoeken

met alle macht, vlyt, en voorfichtigheid

•voor te komen en te beletten , darter geen

Paus verkoren werdediedefeKoninglyke

Majefteit geen goed herte toedraagt , en

wat U- E.A. om my te vorderen behoort

te doen en in 't werk te.ftellen , daarvan

heb ik U. E. A. in alle myne gemeine brie-
ven vermaand : noch U. E- A. behoort
niet iet anders van wegen defelve te feggen
alfo ik Ce aan U. E. A. alleenlijk gefchree-

venheb, omU. E.A. bekent temaaken,
dat ik defe gantfche feer gewichtige en van
allen de grootfte zaak , daar U. E.A. van
te handelen hebt , U. E. A. voorfichtig-

heid
,
getrouheid, en fchranderheid van

verftand aanbeveele en toevertrouw , daar

ik door langheid van tyd een feer goede
proeve van gehad heb ,• en ik vertrouw
dat ik in de goede hoope en opinie die ik

van U. E. A. opgevat heb , my niet bedro-
gen fal vinden. Vaart wel. Londen den 6
vanSfrokjislmaêni. M.D.XXVI1L

U, E. A. %eer beminde Broeder ,

T. Kardin. Eborac.

X X V I l I.

Onderrichtinggedaan aan den Paus ontrent d'Echfcheiding.

Het Origineel.

Een beknopte aantekening van die dingen , welke in andere boeks-

kens wydloopiger verklaart zijnde, zijn Heiligheid den Paus
aanraden wat zo gcoorloft als betaamlijk is , om in

de zaak van zij n Koninglijkc Majefteit d'uit-

fpraak over d'echtfcheiding te doen.

Cotton Libr. Vitel. B. n,

VOor eerft is het geoorloft en ook be-

hoorlijk dit huwlyk te breeken , om
dat het tegens het goddelijk en wereldich

recht ftryd.

Alfo het goddelijk recht verbied zijn

broeders huisvrouw te trouwen i dat men
nu zijn broeders huisvrouw heeft getrout

is notoir en voor de gantfche wereld open-
baar.

Het Wereltfch of Politijk recht au be-

hclft twe hinderpaalen van dit huwlijk :

d'eene is dat van bloedverwanfchap , het

welke door een Goddelyk recht ingevoert

zijnde , het felve onder een fwaare ftraflfe

verboden heeft ; d' andere is , van d'open-

baare eerbaarheid en gerechtigheid , door

God verkondigd » by aldien dat 'er vol-

gens de befchryving des huwlijks een ver-

andering
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anderirtg van Goddelyk en Polityk recht

tuiTchen kwame, uit wat voor gelukkige

een difpenfatie een feer hoogdringende

fchynbaare oorzaak moet hebben , fo ook

ftaat , het welke tegens beide rechten aan-

gegaan is , en als noch fo wat heen be-

ftaat ?

Doch , feggen zy » in dit ftuk houd het

verbod van beide rechten op door de gena-

de en difpenfatie van de Paus , die het op-

perhooftis.

Defe Perfoonen dient tot antwoord :

voor eerft , dat fe niet en fchynt te zijn daar

geen is , en dat men fe ook daar Yoor moet
houden die zonder wettelike autoriteit of

macht gefchiet; en dat eindlijk d'autho-

riteit van den Paus fo verre niet en ftrekt

,

om in zekere trappen in de goddclike wet
verboden enige difpenfatie te konnen ge-

ven : niet na d'opinien der Schrijvers ,

die d' autoriteit van de Paus vermindert

fouden willen hebben , maar het blijkt uit

d' autoriteit van den Paus felfs , vanwien
men geloven moet dat hy de manier van
zijn J urifdidie of rechts-gebied beft weet ,

en die liever fou willen de paaien daar van
uit feiten dan in trekken» dewijl het dan
fo met de zaak gefchapenis, hoewel het

verbodt van het Politijke recht door de
difpenfatie fchijnt weg genomen tezijn,

fo blijft evenwel het gene goddelijk is on-

beweeglijk en onverfettelijk , fo men de
Paufen felfs , die onder malkanderen ftri j

-

digzijn, geloof mag geven.
ïen anderen , fchoon dat wy al beken-

nen en toêftaen dat de Paufen difpenfatie

konnen geven , en in dit deel hun meer au-

thorireit gonnen dan zy felfs haar felven

fouden derven aanmatigen , echter dat zy
niet doorgaans, niet op alle manier , niet

opeen lichtveerdige wijfe, en zonder al-

le inlichten difpenfatie konnen geven ; en

men moet bekennen of zy niet na haar ei-

gen getuigenis met meerder waarheid ver-

ltrooyérs ( diffipatores) dan {difpenfatores)

difpenfeerders ofuirdeeldersgenoemt mo-
gen worden. Derhalven gelijkerwijs als

tekenen zal men feggen dat dit huwlijk be- die feer openbaar en klaar blykt ; en eind

lijk moetie op waarachtige , maar op geen

logenachtige en verzierde gebeden fteu-

nen.

In defe difpenfatie nu , daar dit huwlijk

uit beftaat of op ruft; ftaat wel met defe

enkele woorden (om vredes balven , ) maa-
om dat fo verhaald word » daarom en is

het in der daad felfs fo niet : het voegd wel
dat men de woorden van een Paus over

weege niet na dat de woorden haar van

buiten op doen , maar na de bondige waar-

heid van de zaak felfs.

Het is zeker , dat de vrede om verfchei-

den infichten , (alfo fe doemaals feer bon-
dig is geweeft, verkreegen zijnde uit een

huwlyk , en beftaande uit kracht van de ge-

maakte contracten en verbonden , ) dit

huwlyk nootfakelijk niet en heeft vereift 3

en nu feggen wy dat de difpenfatie zonder

oorzaak daar tufichen is gekomen, en by
gevolg geen is , en dat ovcrzulks het god-

delijk en Politijk verbod noch blyft en

(land houd.
Voeg hier noch by , fo daar eenige dif-

penfatie zy, en een zeker oorfaakhadde,

dan is fe uit leugens opgemaakt, en mee
recht te houden voor eendaar wat uitge-

nomen en bygedaan is , en die bygevolg fo

ten oplicht van het goddelijk als werelthjk

recht verworpen moet worden.

Want , nademaal het gene anderfins

door zekere Canons en wetten is vaftge-

ftelt, ook d'inleidinge of voorreden van

de difpenfatie felfs beheft , (re weten daar

de Pau? aldus fegt : dat d'-authoriteitvan

de Paus van {{omen de magt , die hem van
boven is gegeven , gebruikt, na dat hy , de

(jualiteit van de perfoonen, oorfaken en ty-

den overwogen hebbende t hetfclvejiet in den

Heere heilfaam engevoeg!'ijlste zjjn ; ) hoe
heeft dan de Heilige Vader de Paus, de

qualiteiten van zijn KoninglijkeMajelieit

van Engeland konnen overwegen daar hy
H 2 fe
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fe niec gekent en heeft ? daar en word ook

niet een zier verhaald van den ouderdom
,

welke de voornaamfte hoedanigheid is die

in het fluiten van dit huwlijk ftaatt'aan-

merken , en dat hy evenwel op die tyd niet

boven de twaalf jaaren oud was , is kenne-

lijk genoeg: en op deze wyfezyn jaaren

verfwygende , word'er geen gevalueerde

logen voor d'oorzaak daar van by gebragt

,

naamlijk : dat zyn KoninglijkeMajefteit

dit huwlijk toen aanging om het contract

van vrede t'onderhouden : daar de Koning
in der daad en waarheid nietenwiftwat
daar doemaals op het rapijt was ofverhan-
deld wierd , en fchoon genomen dat hy
toen al had geweten

3
dat het evenwel niet

waarachtig en is geweeft dat hy het huw-
lijk om de vrede t'onderhouden begeerde ,•

en die gaven zyn jonge jaaren genoeg te

kennen j die nier en wiften t'onderfchei-

den wat het algemein recht in heeft,- te

beaeeren is wel een genegentheid , maar te

begeeren een huwlijk aan te gaan en te

trouwen, uit dit inzicht op dat de con-

tracten van vrede mochten onderhouden

worden , daar toe worden vereifcht oor-

deel en verftand , om onderfcheid te kon-

nen maken. Daarenboven , als men fou

handelen over de contraden van vrede tu(-

fchen twe Koningen t'onderhouden , fois

de eene komen teftervenal eer dat debe-
lafte Bulle tot uitvoeringe van de zaak

over kwam; en de zaak aldus in haar ge-

heel blyvende, is d'oorzaak , fodaar eeni-

ge geweeft zy , daar naef opgehouden.

Doch daar word noch een ander Brevier

of Bulle te voorfchijn gebracht van zo een

krachtig inhoud , dat fe die tegenwerpin-

gen om verre ftoor.

Maar zy blyven evenwel haar gevoelen

valt houden, die vafl houden dat de Pain
geen aflaat noch difpenfatie kan geeven

,

volgens welkers gevoelen geen Brevier nog
Bulle konnen beftaan ; ten anderen , dat het

Brevier valfchis, en ook daar voor moet
j>ehou den worden,kan men met veel rede-

nen bewyfen en overtuigen. Eindlijk na-

dien het valfch'is,en evenwel de doolingen
in de voorgaande Bul komt te verbeteren

,

en defe opinie wel te recht te beveiligen

,

dat de eerfte difpenfatie voor krachtig niet

en mag worden aangefien, felfs volgens het

gevoelen der gener , die dit huwlijk ge-

tracht hebben voor te flaan : te weten,
dewelke miftrouwende* die voor waarach-

tig worden by gebracht , genootzaakt zyn
geweeft tot valfche en verfierde difpenfa-

tien , de tegengeworpene gebreken weg
nemende , hun toevlucht te nemen.

Defe zaaken , zo ze ftuk voor ftuk zo
veel niet en mogen gelden , laat fe met den

anderen vergeleken zynde , ten minften fo

veel kracht hebben om ons te doen geloo-

ven dat het geoorloft is. Nu defe opinie

,

daar veel mee ingenomen zyn, naamlijk

dat de Paus geen macht en heeft gehad om
een difpenfatie te konnen geven , hoewel
dat fe alleen de difpenfatie krachtloos

maakr, daar wort niet eensnagevraagt,

dies niet te min en is fe niet re verwerpen

,

als of daar niet in ftak j al is het dat fe van
fommige wederlegc en niet voor goet wort
gekeurt, echter ftaat fe gefchreven,en over

fulks met het getuigenis felfs van den Paus

voor.goed gekend. Laat nu wyders d'oor-

zaak en de waarheid van dit voorwenden
overwogen werden, zo daar fchijnt een

logep tuffchen beide gekomen te zyn, en

dat het openbaar is , dat die difpenfatie

('m het verdichten van een nieuw Brevier

door het gene de wederpartyen daar in ge-

daan hebben ) als ftilfwygende verworpen
werd , wie en (iet dan nietdat het om defe

redenen geoorloft is om een vonnis over

d'echtfcheidinguit te fpreken ? Eindlijk

en ten laatften voegt het wel dat zodanig

een uitfpraak gefchiede die met alle mans
gevoelen over een komt j de verwerpinge

nu van de difpenfatie komt met alle opi-

nien over een , ofom datter de macht niet

.en is geweeft , of om dat men fegt dat fe

niet wel ingeftelt is ,• doch d' approbatie

of
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of voorgoet kenning komt met haar allen

niet over een.

Het voegt en betaamt wel dat de fuccef-

f\e van het Koningrijk gantfeh vaft en be-

ftendig blyve,, welke tegens defeopinien

niet geveftigt kan werden.

Het is behoorlijk dat het gemoed des

Konings met deCe zwaarmoedigheid be-

lemmert en onruftig gemaakt, los en ge-

ruft gefteld werde.

Kort om, het is billik dat de begeerte

des Konings voldaan werde , dierenaan-

fien van zyn vrome en ingeborene deug-

den , niet dan dat beft is begeert > en op
d'allerbefte wyfe betracht dat hy zyn
wenfeh mag bekomen; fohy op de deugd
niet en fag, in d'andere dingen fou geen

zwaarigheid fteken, maar merkende dat

men over alle deugden zyn gedagten moet
laten gaan , fo foekt hy dat rechtvaardig „

eerlijk, en maatig is , op dat hy't geene

rechtmaatigisjOp een rechtmaatige manier
mag bekomen en verwerven. Het is dan
behoorlijk dat men hem geen hulp en wei-

gere , ofdat men hem uitftelle , diefulks

in alle gerechtigheid verzoekt

.

XXVIII.
Bet twede deel van een langwijlige afvaardiginge van Gezanten door den

Kardinaal) noopende hetfluk van Echtfcheiding. Het Origineel.

Aan mijn geliefde Vrienden'Mr. Steven Gardinier DoBor inheide rechten j mijnHeeren

Francoys Biian en Cregorius Caffalius , Ridders: en Mr. Pieter Vannes Geheimfchry-
ver van %ijn KjningUjke Majesïeit in de Latijnfche Taal ,• \ijn Genades Genanten 3 reji-

derende aan het Hof van Romen.

"
' Het andere deel van uwe com-

miffie beftaat in het uitvoeren van de
zaak van zijn Koninglyke Majefteits huw-
lijk; een zaak van zeer groot belang en

gewichte > daar zoo veel hoogwaardige
gevolgen aan vaft zijn , het welke , om
geen redenen ter wereld eenig uitftel of

vertrek altoos mag lyden 3 in wat voor

eenftandde Paus ookzy* het zy aan de

beter hand of in leevens gevaar 5 noch
het behoort ook niet , als gefegt , van
zijn Heiligheid nagelaaten te worden >

hoe het ook met zijn gefondheidis, het

zy dat fe voorwaarts of achterwaarts

gaat : alfo een gewiffe en voornaam fon-

damenteele grond • oorzaak t' aanmerken
ftaat , waar op zijn Koninglyke Maje-
fteit zijn daaden en gedachten grondveft

,

voor fo veel defe zaak aangaat, te weten
op reden van gonft en gerechtigheid , zijn-

de zaaken waar van het zijn Heiligheid

de Paus j in voorfpoed noch in tegenfpoed

niet vryenftaatmeteereafte wyken ; en

fo wanneer men nu d'oprechtigheid van

zijn zaak wel overdenkt en komt te verge-

lyken met d'openbaare waarfchynlijkhe-

den , argumenten en fufpitien i fo van we-
gen de krachteloosheid van de Bulle als

valsheid van het brevier : (invoegen dat

alleman die flechts redens gebruikt heeft

ligtlijk kan komen te merken en te weten 3

dat daar geen kracht noch onfeilbaare

waarheid in kan fteken : ) hoe vermag dan

zijn Heiligheid ex aquo ér juflo , ten aan-

zien van lilliklxid en gerechtigheid aan een

Chriften menfeh , veel min aan een Ko-
ningvan fogroote verdienden , en dat nog

in een zaak daar fo veel gevolgen aan valt

zijn,fyn Heiligheid wel bekend, zulks wei-
geren , ten refpekt van een zeker perfoon

of van wegen zijn onpafTelijkheid verfcho-

nen > rechtyeerdigen , bewimpelen , of

H 3 voor-
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voorfpreeken eenïgerlei weigering , uit-

ftel of vertrek die hy gepleegd heeft in de

waarheid over een zaak van fo groot be-

lang te %'erklaaren en uit tefpreeken , wel-

ke noch om d'ontallijke voordeden die

daar uit mochten voortkomen , geen uit-

ftel altoos mag lyden , noch door iemand
anders dan door hem zelven, zijn daad,

of machc , wettelijk uitgefproken mag
worden ? En dit mag zijn Heiligheid wel
weeten , dat niemand de rechtveerdigheid

van een Konings begeerte in defen aanfien

fo naauwkeurig behoorde in te zien* dan
sijn Koninglijke Majefteit zelfs, wiens in-

tereft , wiens zaak * mitsgaders dat van

zijn Koningrijk en fucceflie hier pp ruften,-

want ingeval dat de Koning gefindwaare
of voorgenomen had om te doen dar on-

biliik of onrecht is, fo hoefde hy dan zijn

Heiligheid den Paus daar over niét eens

aan te fpreeken. Maar alfo zijn Koningly-

ke Majefteit en zijn Raad , die de befte

kennis van de geheele zaak hebben » en

welkers plicht het isomalleomftandighe-

den in die zaak met een rype raad en zeer

wyflijk t' overleggen , en van de waarheid

der zaake wel verzekerd te zijn > (behoe-

vende nergens anders na omme te zien dan

om zijn plicht aan God en zijn Kerk waar
te neemen , en dat ook de waarheid aan

hem geapprobeert en verklaard werde
doorhem , wien het toeftaat om zulks te

doen ; fo is 't dan dat zijn Koninglyke Ma-
jefteit (merkende darter onwaarheid ten

voorfchvn wort gebracht , en dat met
zulk een argliftigheid , als dat de zelve

,

door onbehoorlijke en verkeerde wegen

,

fomen daar met verftant niet enkome op

te letten, de zaaken voor een wyletydts

in een verwaninge fou konnen brengen)

aan zijn Heiligheid re kennen geeft de re-

denen en baarblyklijkheden , genoeg om
zijn Heiligheidts gemoed t' onderrichten

van oprechte waarheid : welke , fo zijn

Heiligheid dan niet en gelieve in te zien,

maarofuitpaffie, vrecfe , ofeenigander
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particulier inlicht te Iuiftererl na alld op»
houdende en ydele woorden van de foda-

nige, welke door onbehoorlijke redenen
vervoerd zijnde , de waarheid graag foude
willen verbloemenj hoe gaat dan zijn Hei-
ligheid hier anders in tewerk, als dat hy
onder een regtfehape ydele fchyn de voor-
noemde gerechtigheid weigert en afflaat,

het welke , het fy in tyd van gefondheid

of ziekte, in een zaak van foo groot be-

lang behorende te gefchieden
, geenfïns

verdraaglyk is ? doen om defelve voorver-

haalde redenen dienddezaak
3 het fy dat

men hoope of geen hoope heeft van zijn

Heiligheidts lecven, zonder eenig langer

uitftel altoos afgedaan en uitgevoerd te

worden ; want by aldien dat;d' Almachti-
ge God zijn Heiligheid in het leeven gelie-

ve te fpaaren, zal men defe daad nu, en
tot alle tyden , konnen verantwoorden,
en die fa'l tot een bekwaam voorbeeld,

voorfchrift en wet mogen dienen in dier-

gelijke voorvallen, daar d'omftandighe-

den en particularire'iten van de zaak in al-

les , als hier, over een komen » deKaifer
en kan hier ook niet te zeggen hebben , zo
wanneer hy , by geval , d onwaarheid beft

komende te weten, de fondamentele rede-

nenen oorzaaken fal fïen , die zyn Heilig-

heid uit enkele noot en loutere gerechtig-

heid daar toe genoodzaakt en gedwongen
hebben j't welk hy geenfïns fal konnen wei-

geren, ten fy dat voor de geheele Werelt
uitdrukkelijk wilde doen blyken dat hy
openbaar ongelijk en ongerechtigheid wil

handhaven en voorftaan. Want genomen
dat de Paus de gemelde beufelachtige en
ydele redenen wilde gehoor geven, en daar

op weigeren na des Konings zyn zaak voor
wettelijk te verklaaren , dan moet immers
zyn Heiligheid in twyfel ftaande, of de
zaak laten beruften en blyven hangen tot

groot gevaar voor des Konings Rijk en
fucceflie voor alryd ; ofanders ofde Bulle

of het Brevier ofdie beide voor goet ver-

klaaren, het welke , na mijn verftand,

noch
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noch zyn Heiligheid noch eenig oprecht

Chriften vermag te doen, daar alle baar-

blykelijke omftandigheden het tegendeel

aanwyzen. Mach men nu de zaak niet la-

ten blyven hangen , zo kan men dan de
Bulle of het Brevier niet waarlijk voor
goed keuren. Hoe kan de H. Vader de
Paus met een goet gemoed > eerlijk of
vroom hert , levende of ftervende , de
zaak zo lang draaiende houden fonder de
zelve na des Konings begeerte afte doen?
of hoe kan zyn Heiligheid zyn gewiffe

voor God onbefwaart en ontlaft vinden

,

by aldien dat hyofin het leven blyvende,
d' eenige oorzaak fou zyn van zo veel on-
heilen en zwaarigheden die hier uit moch-
ten ontftaan j offtervende, een zaak van
20 een groot belang moetwillenslaatfte-

k©n> en dat uit zyn eigen fchuld , in defe

verwartheid, onzekerheid en raadeloos-

heid? men kan fig kwalijk inbeelden dat

een Koning d'Apoftolifche Stoel zo toege«

daan , zo grooten hoon zo lang fou kon-

nen verdragen en op fteken , die de voor-

noemde Apoftolifche Stoel zoo groote

dienften bewefen heefr,wiens vriendfchap

met geen genade niet alleen nieten word
geloont , maar ook zijn verzoek gewei-
gerd van het geene klaar blykt enkel recht

en gerechtigheid te zijn. Defezaakisop
een ander wyfet' aanmerken dan datmen-
fe om de ziekten van den Paus fou uirftel-

len, daar het voor al noodig is dat men
daar een einde van maake , daar, fchoon
hy, in het leeven blyye en beter worde >

debetaamlijkheiden rechtmaatigheid van
de Z3ak van felfs fpreeken 5 en ftervende,

daar door groote eere by de gantfche we-
reld fal inleggen , en nalaaten. "Weshal-
ven, dewyl gylieden nu hier in des Ko-
nings fin weet, zult gylieden (by aldien

gylieden met zijn Heiligheid de Paus over

defe zaaken nieuwyd en breed gefprok en

hebt , gelyk als zijn Koninglyke Majefteit

vertrouwt dat gylieden airede gedaan zult

hebben 3 ) verzoekende , fo uit de naam

van den Heer Jakobo Salviati als uit de
naam van den Bifichop van Verona , ofan-
derfins fo als het U.L. beft raadfaam zal

dunken , om een vrye toegang by den Paus

te hebben, om hem alfo het verhaalde te

mogen voordraagen ; en dat met fo effeclu-

elc termen en bondige redenen als doenlyk

isj waar in wy ons op U. L. difcretieen

wysheid verlaaten. Men heeft buiten alle

twyfel te denken dat defe zaak veel eer tot

zyner vertrooftinge en vermeerdering zy-

ner gezondheid fal dienen , dan om hem
moeyelijk of ongeruft te maaken 5 en dat

zijn Heiligheid hoorende dat defe redenen

niet te wederleggen zijn , voortvaaren fal

,

het fy datter hoope vanzïjnbeterfchapis

of niet, tot de voornoemde aanfegging,

als ook tot declaratie van de wet en tot hec

pafferen van een fuffifant en ampel vonnis

:

gelijk als men bedagt heeft in des Konings
gemelde zaak , nevens andere diergelyke

dingen , blykende aan de voorgaande brie-

ven en inftruclien en uit de decreten en

ordinantien daar in verhaalt j by gebrek

waar.van U. L. aanbevoolen word om de

zelve aldaar te vorderen en re bekomen 5

in welkers bewerkinge, (al is het dat fe-

dert U.L. vertrek van hier , de zaaken, om
de fwaare ziekte van de Paus , anders uit-

gevallen zijn dan men hier was vermoe-
dende , overzulks gylieden geen bericht

gekreegen hebbende hoe gylieden u in fui-

ken geval te draagen bad , ) miffchicn niet

al te haaftig noch driftig zyt geweeft om
defe zaaken te effectueren , voor en al eer

dat zyn Heiligheid aan de beter band was;

lichtlijkdatU.L. ook degelegentheidniet

en heeft gediend om den Paus in bulken

geval gevoeglijk daar o ver te konnert fpre-

ken:,) gylieden-dies niettemin óei'e zaa

ken zodanig behoort te be-y veren en ter

herte nemen, dat fe, niet tegenfiaande

de ziekte van zyn Heiligheid afoftoene-

men mocht, of om eenige andere voor-

vallen, niet langer uitgeftelt noch opge-

fchoit en werden 3 maar ziende kans om

-<;*
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by den Paus te komen * hem dan verklaa-

ring doet zoowel van alle dingen in de
vorige brieven en inftructien , als in defe

hier nevens gaande vervat, dieterzaake
mogen dienen ; en dat gylieden in eigen

perfoon voor zyn Heiligheid niet konnen-
de verfchijnen , op den Biiïchop dan van
Verona > of andere vrienden die gy foud
mogen bekomen en op vaft gaan, verfoekt,

dat zy, hun flag waarnemende als zyby
hem zyn , op zyn gemoed drukken de
voornoemde poincten en confideratien

,

«ütfgaders alles wat gylieden kunt beden-
ken of praélifeeren tot bevordering en

j

voortfetting van defe zaakenj met eenen '

ook niet nalatende , (in geval gylieden by
den Pau: geen kans en fietom iets op te

doen , of dat gylieden of uwe vrienden ,

die om en ontrent hem zyn, by hem geen
gehoor konnen krygen, ) om de Kardinaa-
len dan in de arm te neemen , waar van gy
verzekert zyt dat fy altyd des Konings zaak
en den Koning van Vrankrijk in het ver-

kiefen van een nieuwen Paus gonftigzyn

geweeft , en aan haar in feer civile termen
opening van de zaak te doen : in geval

( dat God verhoede ) zijn Heiligheid de

Paus kwamet'overlyden -j en om aan de

felve Kardinaalen bekent te maken alle zo-

danige zaaken die U.L. oorbaar en dienftig

fult oordeelen > zo wel om haar wat nader
t' onderrichten van de waarheid en parti-

culiere ftukken der zaaken, als het gene
d'indicatie van de Trevis aangaat, en des

Konings voornoemde zaak, en de waar-

schijnlijke redenen en klaarder bewyfen,
aanleiding gevende tot de nietigheid van

de Bulle de baarblijklijke valfcheid van

het gemelde Brevier ; tot dien einde , op

dat zy , te weten fo veel als gylieden van

de gefpecificeerde Kardinaalen aan uw zy-

de kunt krygen, en daar gylieden in deze

zaaken op vaft moogrgaan, fyn Heiligheid,

fo in tyd van krankheid als van beterlchap,

daar toe mogen bewegen ; hem te gemoed
voerende wat al verdienften en eere hy

door het volvoeren van het gene verhaald
is te behalen heeft , en met eenen het aan-
ftaande gevaar , zo het anders komt te ge-
beuren j apparentlijk fal het ook voegen
dat gylieden hier toe uwe banden zoekt
vaft te maken met zo veel Minifters van
de Rota en andere , als doenlijk is, aan
uw zyde te krygen : dewelke , volgens

U. L. fchryven, niet gewoon noch gefint

zyn aan yemand anders als aan zijn Heilig-

heid raad te geven: want, hoewel gylie-

den haar niet en kunt gebruiken als voor
zodanige die van des Konings Raad zyn ,

dies niettemin fouden zy fo veel , ofmeer,
dienft konnen doen met zyn Heiligheid

den Paus aan te voeren en raad te geven,
van wegen de hoogwichtige redenen die
gylieden haar kunt toonen , om te luifteren

na het gene gylieden haar hierin voor te

draagen hebt.

Tot dien einde fult gylieden trachten

aan uw fnoer te krygen zo veel vrienden

van de Kardinaalen, vanhaar, en van an-

dere, als eenigfins in uw macht is, voor

zo veel d^fe zaak aangaat , die zyn Ko-
ninglijke Majefteit en ik hooger achten,

als tien Paufdommen j en onder andere

fult gylieden met alle mogelijke midde-

len en d'allerkrachtigfte beweegredenen

die gylieden kunt gebruiken, hierop aan-

dringen en aanhouden dat de voornoemde
Biffchop van Verona aldaar zyn refidentie

magtioiiden , om alzo den Aardtbifichop

van Kapua in balans te houden ; dewelke

,

zo het fchijnt , geduurig by en ontrent den
Faus is 5 en het fou wel dienen dat zyn han-

del en bedrijf, waar mede hy in alle waar-

fchijnlijkheid des Konings voorneemen
foekt te beletten , naauwkeurig waarge-

nomen wierd. Om nu te beter den Bif-

fchop van Verona aldaar te houden , zo
hebben niet alleen zyn Koninglijke Maje-
fteit en ik nu tegenwoordig aan hemge-
fchreven , gelijk als gylieden uit de Copy
van de felve byfondere Brieven hier nevens

gaande fult konnen merken , maar de Ko-
ning
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ning van Vrankrijk fal ook zo doen. En
daarenboven,op dat zynHeiiigheid de?aut

te degen gewaar mocht werden dat niet al-

leen de voornoemde Koning van Vrank-

rijk fig aan de Koning van Engelandts zaak

laat gelegen zyn en die fo zeer ter herte

neemt als zyn eigen » en daar in erfeótue-

lijk met zyn Koninglijke Majefteit van

Engeland wil aanfpannen ; maar dat hy fig

ook na de gemelde indicatie fchikt , en wil

fchikken : hy fal met alle fpoet daar na

toe fenden en afvaardigen denBiffchop van

Bayoen om de felve zaak te verzoeken , te

bevorderen en voort te fetten ; dewelke

voor zijn vertrek van hier , 't welk wel te

pas kwam , volkomen en in breede van

alles dat hier toe vereifcht word, is gein-

formeert : en ni^t alleen van defezaaken,

maar ook van andere daar wy aan U. L.

door Vincencius CsfTdius < n Hercules van

geschreven hebben , op de weet die zy on*

hebben gedaan van het o ei lyden van zyn

Heiligheid de Paus ; invoegen datgylie-

den verzekert moogt zijn een effeótuele

concurrentie enadvys tot bevordering en

aflegginge van U. L. commifïien van hem
te fullen bekomen , het zy dat de Paus be-

ter worde > een tyd lang krank blyve> of,

dat God verhoede , kome te fterven ; ver -

trouwende , dat gylieden nu allefins zo

wel gewapent zynde als menfoukonnen
bedenken , niet in gebreke fult blyven

van de zaak zodanig te bevlytigen , dat de

Koning zyn oogwit mag bereiken ,• waar

van , al is het dat gylieden zo breed berigt

hebt als men immers fou konnen geven

,

dies niettemin hebbende onlangs van den

Biflchop van Winchefter ontfangen een

memoiiaal van verfcheiden gewichtige

zaaken , die wel dienden naauw in acht ge-

nomen en te degen overwogen te worden ,

om een proeve te nemen van de valfcheid

des voornoemden Breviers ; zo fend ik

U L. hier nevens een Copy van het felfde

memoriaal, op dat gylieden hetfelvein

de grond naa ziende en onderzoekende,

zodanig een gedeelte daar van moogt ach-
tervolgen en in het werk Hellen , om de
valfcheid dies te beter te toetfen , fo als

daar te doen ftaat , geJijk als wy , nopende
het refteerende dat alhier dient gedaan te

zyn , niet feilen fullen ook zo vly tig uit te

voeren.

Hier mede nu en met d'andere voor-

gaande fchriftcn genoeg onderricht zijnde
wat U. L. aldaar te doen hebt, het fy dat
zijn Heiligheid de Paus noch een tyd lang

onpaffelijk of krank blyve, ofdathetge-
beuredat hy fterft, of haaft,datGodgon-
ne, wederom op de been raakt : fo en valt

daar nu niet meer te feggen , dan dat gy-
lieden altyd dit tot een vaft fondament
neemt , dat } al is het dat men U- L. regens

yder nieuw voorval te vooren onbekend,
niet en konde wapenen noch onderrichten
opU. L. vertrek , gylieden dit geduurig
onthoud en wel in acht neemt dat dsfe

zaak des Konings in geererlei wyfeafge-
flagen rr.ag worden , noch eenig uitftel in

het allerminfte lyden j weshalven dit zo
wel weetende , en ook hoe gerieflyk en
noodig d' aanfegginge van Trevis zal zijn

,

fo voor zijn Koninglyke Majefteit in hec
byzonder, als voor hetgantfchChriften-
domin'talgemein , nademaal dat de Ko-
ning dan fchattingen en andere oorlogs on-
koften zal konnen ontgaan , moet gylieden

derhalven nu , fo gy ooit voor uwen dienft

dank , lofen eere behaalen wilt , u zei ven
tydig en ontydig te werk ftellen om van de
poinóten , nopende des Konings voldoe-

ning en begeerte, een einde temaaken;
en in allerlei voorvallende fwaarigheid de

bekwaamfte en naafte middelen , na U. L.

befte kennis , by der hand teneemen, en

uw bedryf niet altyd uitftellen met over en

weer over te fchryven en na befcheid te

wachten : alfo daar door de zaak felfsen

uw verblyf ook aldaar, te langer draalen-

de word gehouden , en onrallyke onge.

makken daar op fouden konnen volgen-

Ik verzoek derhalven op U.L. dat, vol-

I gcn$
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gens het byfonder vertrouwen dat aijn Ko-

ninglijk Majefteit en ik van U. L. heb-

ben ,
gylieden hier in U. L. fo wilt kwyten

met alle mooglyke vlyt en neerftigheid,

dat zi|n Koninglijke Majefteit niet langer

fo tuffchen hope en vreefe mag bly ven han-

gen , tot zijn onverdraaglyke ongeruftheit

en tot groote droefheid der geener die daar

op letten , en zi jn Perfoon beminnen.

Daarenboven , hoewel des Konings ver-

trouwen, enook hetmyne , zodanig is,

dat gylieden, volgens uw wysheid, zodani-

ge goede middelen en bekwaame wegen
zult uitvinde dat gylieden niet nalaaten

zult,met Godts hulpe,om aan zijn Heilig-

heitden Paus bekent te maaken en t'open-

baaren de gantfche fin en meiningen des

Konings , en alles en yder ftuk van het ver-

haalde , nevens het overige boven gemeld
in de laatfte inftru&ien en brieven U. L
overgezonden : nochtans in overleg ne-

mende dat de Paus , zijn langduurige ziek-

te volgens U. L. fchryven , in twyfel ge-

trokken word , om dan alle uitvluchten

en voorvallen wel te bediftelen en te

verzekeren , ingeval zijn Heiligheid (dat

God verhoede ) in zulken ftand lang

mocht blyvcn , dat hy op zich name
het noemen van de vrede , reizende en

gaande ter nachtmaal , en niet aanhoo-
ren wilde het gantfche verhaal der zaa-

ken , die gylieden hem bekend te maaken
en te verklaaren hebt van wegen des Ko-
nings zaak: heeft het derhalven zijn Ko.
ninglijke Majefteit goed gedacht , al eer

dat defe zaak en van fo groot belangen ge-

wichte langer fo fouden blyven hangen

,

om een ander bekwaam middel en manier
te beramen , hoe men defe fo noodzaak-

lyke zaaktn over een ander boeg fou kon-

ncn werpen , om daar eens een einde van

te maaken. En dat is op defe wyfe : alfo

zijn Heiligheid de Paus niet bekwaam en

is te reifen naar de beftemde plaats, daar

de Koningen hem na by mogen zijn om te

handelen en de vrede te handhaven, dat hy

Authentyke STUKKEN
my dan en mijn Heer Kardinaal Campegt-
us , gezamentlijk of elk in het byzonder

,

voor zijn Gezanten daar toe affenden, om
in de naam van zijn Heiligheid alles fo te

befchikken en uit te voeren, als hy zelfs y

daar tegenwoordig zijnde>fou willen doen;

waar in wy ons , tot welftant van de Chri-

ftenheid , zullen laaten vinden. Doch
evenwel met defe referve altyd , gelyk als

voor defen aanll.L. isgefchreeven, dat,

al eer ik over gaa tot eenige byeenkomft of
plaats, ten voorfchreven einde gefpecifi-

ceert, zyn Koninglijke Majefteit in zyn
voornoemde ftuk des huwlijks voldaan

werde en ten vollen te vrede zyj zonder
het welke ik , noch met , noch zonder het
bywefen van de Paus, de reife nooit on-
derneemen fal : om dan hier toe te komen,

' is dit navolgend artykel op nieuw bedacht,
om van U. L. zyn Heiligheid voor te draa-

gen , by aldien dat de Dekretalia , niet te

bekomen zyn, of iet anders, het welke
gylieden aldaar fult konnen gewaar wor-
den en vernemen by een bedreven Rechts-
geleerde , beter te fullen dienen tot des
Konings zaak,dan dit dat nu bedacht is;en

dat het zonder tydfpilling voortgepalTeert

en toegedaan mag worden j dat is te zeg-

gen , dat zyn Heiligheid my , en myn Heer
den AmbaiTadeur Campegius een ruime
commiflïe geve , waar mede wy geza-

mentlijk , of in het byzonder , met autho-
riteit genoeg voorfien en verforgt mogen
zyn, om in dit iluk des huwlijks zo veel

te mogen doen , mitfgaders in alleappen-

dentien en depentien daar van,als zynHei-
ligheid met zyn gewoonlijke en abfolute

macht mag doen , met fuflifante en ampe-
le claufulen ad dtctmend. & interpretand.

jura, ieget, ifrefcriftaquacunquehoctna-
trimonium concernentia , una cum omnibus
ér fingulis dubiis ineadem caufaemergtnti~
bus : dat is , om te mogen oordeelen , en uit-

leggen de Hechten , wetten, en allerlei Schrif-

ten raakende die huwlijk ; mitfgaders ool^

met alle enydtr twyfelachtigsluj^uit de felf-

de
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de %aa\ viortkomende. En daarenboven

,

dat alle Koningen , Vorften en Potentaten

van wat aanfien , ftaat, ftand , ofbedie-

ning dat zy zyn » euamfi Imperiali, J{egaliy

vel alia auacurujuc dignitate pnefulgeant ,

fub t\ui bufcunque ; peenis , dat is, al is

bet dat %y den Stoel van een Kjti^er > Kjning^

ofeenige andere aanfienlijl^e plaats bekleden ,

onder allerleijlraffen , en in wat voor Lan-
den of plaatfen dat zy ook zyn , gehouden
fullen zyn om tetoonen en ten voorfchijn

te brengen allerlei getuigenis , gedenk-

fchriften , origineelen , rechtsverfoeken

of iet anders, op welke plaats oftyd wy, of

een van ons» haar, of eenigsuitdehare

in dezen aanfien daar toe fullen verfoeken ,

nevens alle omftandigheden en yder in het

byzonder tot zulk een commiffie dienftig

en noodig, op zulk een ampel en gewiffe

manier, als dat de felve eenmaal verkre-

gen zijnde , wv om geen tegenwerpfelen

,

twyfelingen of iet anders dat daar aan

ontbreken mocht , fullen behoeven van

zyn Heiligheid den Paus nieuwe inthuóti-

en t'ontbieden , waar door de voornoem-
de zaak des Konings langer mocht komen
uitgeftelt of opgefchort te worden. In

welken geval om aan defe commiffie te ge-

raken , gy M'. Stevius daar fonderling

voor forgen moet dat de felve fuffifant en

bondig bcfchieven werde , volgens den
raad van d'allergaauwfte en kloekfte man-
nen die gy daar toe uitvinden kunt : en op
dat dit te beter verricht mag worden , zo
zend ik U. L. alhier een Copy van de ge-

melde commiffie , houdende aan my en

mijn Heer Campegius , nevens zekere by-

voegfels daar aan getekend op de kant , zo-

danig als hier overlegt zijn geweeft ; en

ook een Copy van zekere claufulen in een

Bulle , op dat gylieden fien moogt hoe

wydloopig de felve t'faamen gefteldzvn,

om alle daagingen voor recht en andere

delayen in zaak en van ongelijk minder ge-

wicht en belang dan des Konings zijn,voor

te komen en tefchuwen. Dies niettemin

moet gylieden (ofhet op het bekomen van
defe nieuwe commiffie mogt aankomen ,

)

wel toefïen dat fewel befchreven en bon-

dig voltrokken werde , invoegen daar niet

aanontbreke , opdat men alfo niet en be-

hoeve, als gefegt is, de felve wederom
weg te zenden, om hier en daar wat te

verbeteren : met eenen hier fcherp op
lettende dat de handfehrift van een vry-

willige belofte , zynde aireede in U. L.

band, fodanigingefteld zy, fo van wegen
den datum en alles, datfe zyn Heiligheid

den Paus genoegfaam kome te verplichten

en te verbinden om alles dat wy , ofeen

van ons komt te doen , uit kracht van defe

nieuwe ofoude commiffie , te beveiligen:

en by aldien dat fe zo krachtig niet en is,

dan moet gylieden hier toe fien dat het , of
met fuffifante en ampele woorden in deze

nieuwe commiffie te ftellen , indien hetfo

bekomen kan worden , ofdoor een nieuw
handfehrift van den Paus zo krachtig en

bondig gemaakt werde; welk handfehrift

nevens debovenverhaalde commiffien , fo

gylieden die krijgt , dan is het des Konings
believen dat gy , Sir Fiancoys Brian , de-

felve, zo draa als gy fe ontfangen hebt,

voort herwaarts fuït over brengen , en

evenwel daarenboven ernftig verzoeken

en aanhouden, het zy dat de Paus licht te

fprekenisof niet, om d'immediate aan-

fegging van vrede, als voor defen is ver-

haald ,• zonder het welke het voor my ver-

geeffen arbeid fou zyn , om my felven of
met of fonder den Paus op de reize te be-

geven tot bearbeidinge en bevordering van

de vrede. En nu op defe wyfe fou zyn Hei*

ligheid met dank te behalen en de zaak ge-

noeg te konnen verantwoorden , konnen
voortvaaren toteenTrevis , alszyndeeen
fondament van een algemeine vrede , des

Konings begeerte voldoen , en niet te vree-

fen hebben voor den Kaizer ; nademaal

zyn Heiligheid fou konnen feggen , dat hy
zoo feer krank zynde en felfs na de zaak

niet en konnende vernemen , in alle billik-

I Z heid
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heid en gerechtigheid niet minder en kon-

de doen als de felveeenen anderen op dra-

gen en aanbeveelen , vermits dat Ie van

feer groot belang zynde, geen langer uit-

ftel altoos moch: lydenj en eindlijk zou

zyn Koninglijke Majefteit hier door tot

een einde van deze zaak komen.
Defe eene zaak ftaatU. L. noch vooral

t'aanmerken, te weten: dat alhoewel de-

fe nieuwe vond inden beginne gefmeed is

geweeft ter oorzaake dat men nu twyfelde

aan de langduurige ziekte van den Paus;

de meening nochtans en is niet om U. L.

daar zo (lip aan te verbinden, in geval gy-

lieden een ander kunt bekomen ; noch gy-

lieden word ook niet belaft om defe boven

alle andere vonden te prefereren : maar

nu gylieden komt te fien en te verftaan wat

defe vond beduid , en wetende wat voor

een zaak aldaar in alle apparentie ofmoog-

lijkheid te bekomen is , zonder U. L. ver-

zoek lang draaiende te houden , dat gylie-

den dan by u fel ven wel overdenke en g^de

11a , hoe defe , of eenig andere , 2aak beft

dienen mag tot een fpoedige en bekwame
uitvoering van des Koningszaak; doch

altyd met defe cautie, dat de zaak die al-

daar zonder eenig vorder uitftel te beko-

men is, in haar felven gewis j bondig, en

krachtig genoeg zy tot verkrijginge van

zyn Koninglijke Majefteits voornemen en

beooging i en dan daar op, volgens U.L.
befte kennis en wyfheid, met d'allerge-

leerfte mannen die gylieden aldaar beko-

men kunt te raade gaande, laten wy de

Autlientykc
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niet te bekomen is s doch nademaal gylie-

den des Konings fin weet, welke hierin

beftaat, om een fufficant en bekwaam mid-
del uit te vinden, om van defe zaak , zo
als zijn Koninglijke Majefteit die voor
heeft, een kort einde te maken, zo ftaat

U.L. dan t'aanmerken en byu felven t' o -

verweegen hoe gylieden zulks beft moogt
uitvoeren , waar door gylieden by zijn

Koninglyke Hoogheid d' allergrootfte eere

fult inleggen en alle mooglijke dank beha-

len : dit by provifie wel in acht neemende
datter geen fodanige bepaalingen nog fou-

ten in begreepen zijn, dat wy, om ver-

beteringdaar van , genootfaakt fouden fyn

om op nieuw te fchryven, of iemand afte

vaardigen. Komende nu tot defe commii-
fie , fchoon genomen dat gy felichtelyk in

geenerlei wyfe bevinden fult in alle dee-

len met de Copy over een te komen, die

ik U.L. hier nevens metd'annotatien toe

zende; evenwel en fult gyfe daarom niet

weigeren, maar defelve , of iets anders

dat te bekomen is , aanneemen: dochop
fuik een manier als ter zake grondig dient

,

en als gylieden volgens U. L. wysheid en

ernftig verzoek kunt verwerven , om des

Konings zaak, als meermaals gefegt, na

zijn welgevallen en oogmerk fpoedig tot

een einde te brengen , 't welk het doelwit

is daar wy op defe tyd moeten na fchieten.

Wilt u derhalven aan fodanige paaien niet

laaten binden , waar door gylieden ge-

nootfaakt of gedwongen foudet fijn , by
gebrek van eenig ding ofpoincl, vermeld

zaak aan U.L. bevolen blyvenomdie op
j
in defe ofandere uwe inftruclien of vorige

de gevoeglijkfte wyfe te verrichten , na

dat de tyden vereiffchen en toe laten , om
des Konings zaak op het allerfpoedigfte,

als is gefegt, tot een gewenfcht einde te

brengen.

"Want , ofhet dekreraal ofrechtsgebod

beter zy dan dit , ofdit beter dan dat , of

welk van beide beftzy, verre zy het van

wyfe mannen daar fïg aan te verbinden , en

geduurig te blyven ftaan op eenzaak die

papieren , te bekomen , om herwaarts

wederom te fenden om nader befcheid , of
om te weeten wat zijn Koninglyke Maje-
fteits believen dies aangaande mocht zijn;

maar neemt de vryheid aan u om het fo

te fchikken, daar by te doen ofdaar van

af te neemen, te temperen, te verande-

ren , te verkiefen , ofte verbeteren na dat

het U. L. goed fal dunken ,• behoudens

evenwel dat gylieden de zaaken daar ge-

mak-
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makkelijkft aan te komen is by der hand 1

neemt, en die het allerkrachtigfte middel

zijn tot uitvoering vandesKonings voor-

neemen en tot weeringe van alleuitftel,

volgens zijn verfoek en begeerte, fonder

iemand herwaarts wederom te zenden :

waar toe niet meer gefegt of bedacht kan

worden. In Godtsnaam dan , reddetons

uit defe nood en benaauwtheid , en maakt
dat het voorneemen van defen vroomen
held en Vorft na wenfch mag gelukken

,

het welke des Konings en mijn herte d' al-

lergrootfte vreugde en blydfchap zal toe

brengen , die ons heden ten dage hier

op der aarde fou konnen wedervaaren.

Eji hierom is 't dat ik andermaal ernftig op

U. L. vevfoek om ook in fulker voegen daar

feer naauwkeurig op te letten : hoewel in

geval dat zijn Heiligheid de Paus alle uwe
verzoekbede afflaande , daar fwaar aan-

komt, te tillen en uittel maakt , dan is 't

een klaar bewys en onfeilbaar kenteken

dat hy den redelijken eifch des Konings

gantfch niet en is toegedaan , aoch zich

neutraal aanftelt : maar daar van fich toont

party te zijn , en zijn Koninglyke Maje-
fteit uitdruklyk een afkeerig hert toe te

dragen. Doch in zijn Heiligheid defe onre-

delykheid , dat geenfins te denken noch te

verwachten is, befpeurende, fo is het dan

des Konings welbehaagen dat gy overgaat

tot de proteftatien verhaald in de eerftein-

ftru&ien , gegeeven aan u Mr. Steven ,

voor u en uwerefteerendeCollegaas; en

dat gyliedcn daar in openhertig en rond

gaat met zijn Heiligheid fogyliedenhem
komt te fpreeken ; en dat gylieden ook
met eenen aan de Kardinaalcn en andere

uwe goede vrienden, die iets by hem mog-
ten verwerven , te kennen wilt geeven en

klaar hun voor oogen (tellen het groot ge-

vaar dat hierdoor de Kerkend' Apoftoli-

fche Stoel is genaakende , hun daar nevens

venmanende dat fy alsvoedfterheeren en

vroome Vaders daarop naauw regard ge-

lieven te liaan , en niet te gedoogen dat

zijn Heiligheid by aldien dathyfomoet-
willig, zonder reden en difcretie fich fel-

ven en gemelde Stoel in het verderf fou

willen ftorten , v/elke by defe weigering

I

in alle waasfchynlijkheid tienmaal meer
i zullen komen te lyden , dan fy anders fou-

I

den doen om eenig misnoegen dat de Kai-

!
zer daar tegen mocht komen op te vatten :

\ want gylieden zult leggen dat feggen dat

fy hier van verzekerd mogen zijn , en allo

is het dat ik tot myner ontfchulding aaa
zijn Heiligheid den Paus en aan haar rond

I

uit verklaare , dat by aldien dele edelmoe-
dige en vroom Vorft van de behoorlijke

I

genade en wettelyke gonft der Kerke dus

\ t' eenemaal ontflaagen worde , dat het dan
zal valt gaan dat zijn Heiligheid de Paus
hemen zijn Koningrijk, den Koning van
Vrankrijk en zijn Koningrijk , mitfgaders

\
andere zijn bondgenooten hier door zal

komen te verliefen ; behalven de geene die

met den Paus particuliere kweftie hehben^

I

zullen ook de boven gemelde , nevens

I verfcheiden andere niet feilen , gelyk zy
daaglyks oorzaak zoeken , en zijn Koning-

; lyke Hoogheid daar toe aanftooken , om
1 infgelyks zulks te doen j zijnde een zaak

j

van een anderen aart en meer aanmerkens-
' waardig dan het refped dat men den Kai-

zer toedraagt , en dat om twe onnofele

I fteden , die niettemin wel te bekomen ful-

len zijn» de Kaizer en is ook fo kwalijk niet

! tevreden , en hy zal fich ook hier in fo feer

l

niet te zoek maaken, als men wel is ver-
! moedende. Defe , en diergelyke woor-
\ den meer , waar van in uwe brieven van

j
onderrichtinge nopende diergelyke mate-

rie gewag is gemaakt , zult gylieden zijn

Heiligheid en de voornoemde Kardinaa-

! len , nevens andere die uw vrienden zijn,

te gemoet voeren,als het hier op aankomt.
O ver zulks heeft men niettetwyfelen, of
fy zullen , het voornoemde gevaar wel op-

I
vattende en in aanmerking neemende, wei
'graag zijn om zijn Heiligheid te vermaa-
nen en te beweegen , en dat zo wel om fija

I 3 eigen.
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eigen welftant als die van de Kerk, om des

Konings begeerte en verzoek toe te ftaan.

Dit is het nu al dat men hier bedenken en

berinnen kan dat voor U.L. in allerlei voor-

vallen te doen ftaat. En daarom bid ik

U.L. andermaal, en verfoek het emftlyk
|

op U.L. als meermaals gefegt , datgylie-
J

den defe zaak met alle mooglyke vlyt en
voorfichtigheid behertigd. Komende tot

deCc nieuwe commiffie , fo wanneer gylie-

den eens de zaaken> die tot des Konings
voorneemen , alsgefeid, bondig en krag-

tig genoeg zullen zijn bekomen hebt > en

dat gylieden de zelve in uw hand en onder

uw bewaaring hebt, en eerder niet, op
dat daar door d* afhandeling niet verhin-

derd en worde,dan zult gylieden op allerlei

wyfe en met alle mooglyke middelen arbei-

den en daar op dringen en dat fijn Koning-

lyke Majefteit , des noodts zijnde
,
gebrui-

ken en genieten mag het voordeel van het

decretaal of d'uidpraak , airede heruiten-

de onder myn Heer Kardinaal Campegiusj

waar toe zijn Koninglyke Majefteit en ik

verzoeken dat gylieden alle uwe krachten

wild infpannen om het confent van den

Paus tot dien einde te verkrygen.

Hier nevensflaat U. L. dit noch te we-

ten , dat het alhier voor raadfaam in gefien

word, ingeval, dat God verhoede , de

Paus kwame te derven al eer gylieden iets

verworven hebt dat tot volvoering van des

Konings zaak mogt dienen, dat dan het

Collegie der Kardinaalen autoriteit,magt,

en jurifdiólie hebben, Sede vacante , de

Snel ledig ftaande , om op te fchorten , af

te ftemmen , d? exco»fequcnti,er\ by gevolg

dat des Konings zaak diene en daarover

een uitfpraak gefchiede, nademaal datfe

fo hoogwichtig en van zulk een groot be-

lang is , dat de welftand en behoudenis

van een Koning en zijn Ryk daar aan han

gen ; gelykerwys gylieden noch breeder

in de hoofc-ftukken zult konnen gewaar

werden. Hierom is het de wiile des Ko-

tiings, datgy, Mr. Steven* het effect der

Autlicntyke STUKKEN
voornoemde Hooft -ftukken fult na zien

en overweegen , niet alleen by u zelven ,

maar ook met fodanige geleerde Rechts-
geleerde, als gy en uwe Collegaas aldaar

gehuurd hebt , wat jurifdi&ie of rechts-

macht, fedevacante> de Stoel ledig/laan-

de» het Collegie der Kardinaalen, ofvol-

vens d'algemeene wet, gebruik ofvoor-
fchrift heeft; 't welke men aldaar onge-

lijk beter weeten kan als hier : en fo gy be-

vind dat de Kardinaalen in deCe zaak des

Konings, en in diergelyke andere meer,
autoriteit en macht hebben om een zaak

op te fchorten, af te ftemmen, en daar

ook een uitfpraak over re doen, dan, in

cafu mortis Pontificis , quod Deus avertat >

ingeval van de Paus %ijn dood , dat Godver-
hoedt 3 zult gylieden vooral toe fïen en wel
letten dat, om geen interceflie noch regts-

pleeging gedaan by den Kaizer en zijn ad-
herenten , fy fulks komen te verbieden

,

op te fchorten , noch afte ftemmen. Dog
by aldien ook voor de dood van fijn Hei-
ligheid gylieden zulks,als defe voorgemel-
de Brieven mede brengen , volgens des Ko-
nings begeerte en voornemen » nist en
zult verworven hebben , dan is het zijn

Koninglyke Majellcits beliefte dat gylie-

den d' efredtuele expeditie daar van zulc

achtervolgen by het voornoemde Colle-

gie, [ede vacante, neres qusnullam dila-

tionem expofcit , tantopere ufaue ad eleBi-

onem novi Pontificis auotjuam mododijfera-

tur } dat is : de Stoelledig pijnde , op dat de

^aal^die geen uitjïel mag lyden , ingeenerlei

wyfc f° lani tiitgejlelt worde tot datter een

nieuw Paus verkj>ore %y ; tot dien einde ge-

bruikende de redenen en beweegredenen
&c. in die brieven en in uwe voorgaande

j

onderrichtingen verhaalt, na datgy zien

j
en mei ken fult daar toe dienftig en effectu-

! eel te zijn , en alfo zoeken u zelven te kwy-
, ten , op dat fodanige zaaken aldaar ver-
' kreegen mogen werden , die van defe zaak

des Konings fondereenig vertrek of uitftel

' een einde konnen maakenj waar door gy-

lie-
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lieden by den Koning en my , als te voren

gedacht, grooten dank voor uwen dienft

fult behaalen , welke fo geloont fal wor-

den, dat het U.L- toefchynen fal datgy-

lieden uw moeite en arbeid op d' allerbefte

manier hebtaangeleid ; vertrouwende op
God dat, hoe het ook in de wereld toe-

gaat , dat gylieden door het eene of bet

ander middel des Konings zaak , die de

ecre en geruftheid van fyn gemoed lbo

feer raakt > tot het gewenfcht einde fult

uitvoeren.

Eindelijk en ten laatften fult gylieden

dit weeten , dat de Koning van Vrankryk,

onder andere faaken , nu op defetydden

Biffchop van Bayona en Mr.Johan Joachim

aanbeveelt te verhandelen en te fluiten het

verbond , daar te voren van is gefproken j

tuflehenfijn Heiligheid, fijn Koninglyke

Majefteit , den Koning van Vrankryk , de

Venetiaanen > en d' andere Potentaaten

van Italien, om een leger geftadig in het

velt te houden en daar mee Spanjen op het

lyf te vallen * by alJien hy den Kaizer

komt toe te vallen , en de vrede te ftuiten

:

weshalven des Konings begeerte is , dat

gylieden met hem over die zaak in het

brede handelende , aan U. L. kant de-

zelve ook kome te verzoeken , verzorgen

en voort te ferten j tredende ook , van
wegen zyn Koninglijke Majefteit , tot een

traftaat > om dat met eenen, op zulk een
manier als U. L. voorgaande inftru&ien en
papieren behelfen, te fluiten. Opdat, ge-

lijk als de Koning van Vrankrijk beflooten

heeft dat zyn Agenten met U. L. fullen

t'zaamen fpannen en een lyn trekken om
de zaaken des Konings eflfeclu«lijk te be-
vorderen : zo moet gylieden ook met
haar aangaan om haar affairen voort te fet-

tenj en hoe het hier mede gaat, alsook
met het gene gylieden daaronder handen
hebt , fal het wel voegen om ons daar

meermaals als voordefen van te verwitti-

gen: alfo wy dikmaals in een gehele maand
niet eens van U. L. hooren , 'r welk niet en
betaamt in fo hoogwichtige zaaken , voor-
naamlijk daar gylieden fomtydts met de
geene die over Lyons reizen , de gelegcnt-

hcid moogt aanvaarden omll. L. brieven
af te zenden : 't welk grootelijks tot des

Konings en tot mijn trooft fouftrekken>

hoorende van tyd tot tyd hoe fich de zaa-

ken aldaar toedraagen. Ik bid u dan dar

gylieden dit meer wilt behertigen, gelyk

als de Koning en ik ons (onderling op U. L.
verlaaten. Weeft hier mede van herte ge-

groet. Uit myn Palais naaft aan Weftmun-
iter j den c. van Grasmaand.

P. S. De Koning van Vrankryk heeft

zijn Ambafladeur Monfieur de Langes ,

Broeder van den voornoemde BifTchop van
Bayona herwaarts afgevaardigd , met ze-

kere claufulen in zijn inftructien , aangaan-

de het voornoemde tra&aat des verbonds

,

welks Copy U.L. hier nevens zal gewor-
den;, om van die zaak dies te beter te kon-
nen handelen ; God biddende dat hy U.L.
geluk wil geeven en genade , om een goed
en kort einde van de zaaken te maaken.
Vaart andermaal wel.

Uw beminde Vriend»

T. Kardin. Eborac

XXIX.
Een ander, afvaardigingof'Brief~van commijfie aan de Gezanten , flaande

op de voorgaande zaak. Zijnde een Extraft.

Cotton Libr. Vitel. B, n.

'Eer geliefde vrienden , ik groet U.L
.van herten > en laat U. L. met eenen

weeten dat zijn Koninglyke Majefteit

doorThadeus, toonder defes, U. L. ver-

fchei-
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fcheiden brieven heeft ontfongen , nevens
de belofte van den Paus daar in verhaalt

:

infgelyks heb ik den nevensgaande met di-

verfe brieven van den iS >en 29. van Len-
temaand : van den 8 , 1 j> , 20 , en 22. van
Grasmaand > houdende aan my, ontfan-

gen, in welke gylieden een ruim verhaal

doet van de difcourfen , t* faamenfpraak
,

advyfen &rc. die gylieden over uwe com-
miffie gehad hebt, ïedert U- L. jongfte dies

aangaande advertiiTementen , nevens alle

d' antwoorden en replykwen die zijn Hei-
ligheid de Paus felfs, en andere uit zijn

naam gegeeven hebben. Ind'omftandig-
heden waar van gylieden u zelve fo vlytig,

wyflijk en dapper gekweeten hebt , als

dat niet alleen uw ftantvaftige en yverige
begeerte om zyn Koninglyke Majefteit

een voomaame en zonderlinge dienft te

doen in dcfe zijn hoogwichtige zaak, maar
ook uw wysheid

, geleerdheid , en vol-

komen fchranderheid , voor defen wel be-

kend , nu wederom op nieuw van ftuk tot

(tuk hier in merklyk openbaar worden
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oordeeld of gedagt hebben dat gylieden

flofen achteloos zyt geweeft in die zaaken
welke U. L. in de laatfte brieven door
Alexander aan U. L. gezonden , zijn voor-

gedraagen , doch hoewel de Koning reden

had , volgens zijn fchryven , omfich over

uw langwylig draalen en vertraagen in het

uitvoeren van het een en 't ander U-L. aan-

bevoolen , te verwonderen ; evenwel

heeft de Koning zich zelven wel ingebeeld

dat de fchulr by U- L. niet en lag , maar er-

geus anders aan haperde ; het welke zijn

Koninglyke Majefteit onbekend zijnde,

was het derhalven niet vreemd noch bui-

ten reden , dathy met verwondering was
ingenomen : ovcrzulks weeft: gylieden al

t'faamen wel gemoed en te vreden ; den-
kende by u zelven dat gylieden alle devoi-

ren en dienften aldaar hebt aangewend in

alle particuliere zaaken , als menfe wel
overweegt en nadenkt.

Io effect nu komende dat de particuliere

zaaken daar men nu op antwoorden moet

,

zijn Koninglijke Majefteit grondig over-

wogen en aangemerkt hebbende den gant-

fchen inhoud en d' omftandigheden van al-

haar vertoonen en verklaaren tot groote
j

vernoeging van den Koning, mynerver-
J

„
heuging en blydfehap , en tot groot lof en

J
Ie uwe voornoemde papieren en ad vertif-

eere van U. L. beide: waar voor zijn Ko- fementen, bevind nu duidelijk en klaar,

ninglijke Majefteit en ik ook voor mijn ei-
|

gen perfoon U. L. ten allerhoogften bedan-
]ken j met korre woorden U. L. verzeke- i

rende, hoewel de cyd en gelegentheid van
zaaken niet toelieten dat uwe begeerten
opdefe tyd voldaan wierden , dies niette-

min weet, merkt, en befpeurd de Koning
wel dat niet meer gedaan , noch bedacht
kon werden dan het geene gylieden airede

fo zeer beyverd hebt , dienende tot des

Konings voorneemen; het welke hy, ten

opzicht van uwc verdienden en comporte-
ment daarin, fodanigin dank aanneemt >

als ofgylieden de zaaken in een beter ftant

vindende, bekomen had alles wat gylie-

den wenfebten en begeerden : gylieden

hebt ook niet te denken noch tetwyfelen

dat zijn Koninglyke Hoogheid of ik ge-

dat al wat pleidoyen , inftantien en re-

kweften in de naam des Konings tot be-

vordering van zijn zaak gedaan en overge-

leverd zijn aan den Paus , fo voor defen als

nu noch tegenwoordig : enhoefwaarook

Cde noodwendigheid van de Chriftelijke

vrede , de hoogwichtigheid van de zaak

des Konings, de gerechtigheid van de zaak

in fich ielven , de reden , plicht , refpect

tot goede dienften , het ontdekken van ge-

pleegde valsheden , klaare bewyfen daar

van , en wat dies meer mogt zijn , dienen-

de tot des Konings voorneemen , ) wegen.

Zodanig zijn nu de tyden, dat alles wat

in eenige van de voorverhaalde ftnkken

gedaan zal worden ,.apparentli)k, door

fofecrete intelligentie en belofte tuffchèn

den Paus en Kaizer gepafleeid , aan des

Kai-
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Kaizers wil , goed behaagen , en arbitra-

gie zal blyven hangen ; alfo zijn Heiligheid

de Paus in geenerlei wyfe tegens hetver-

ftand en den fin des Kaizers derft aangaan ,

uit vreefe van hem te zullen vertoornen

,

en alfo uit zijngonftenvriendfchaptege-

raakenj ja, hy fal ook niets van eenig be-

lang derven van felfs toeftaan , ten zy dat

hy te voren daar over met den Kaizer raad

gepleegd of zijn confent daar toe gekree-

gen heeft. Weshalven , nademaal den

Kaizer d'algemeine vrede niet alleen te-

een de borft is en de zelve zoekt te weeren

en te keeren , maar daarenboven , als is

gebleeken aan verfcheiden voorgaande

brieven, en aan die nu onlangs uit Span-

jen gezonden, fich formeel party fteltin

des Konings zaak , foishetbyna, omfo
te feggen , al eens of men by den Kaizer,

dan of men by den Paus daar over aanzoek

dede , die fo geheel en al van den Kaizer

afhangt; en nadien men niet meer goeds

van den eenen als van den ander te verhoo-

pen heeft , fo. is het verre vande man af,

en geenftuk van wysheid om in fo een

noodwendige zaak , cndiegy weet zon-

dere eenig vorder uitftel aan een kant

moet zijn, tyd onnut te verflyten; (daar

men geen kans altoos en ziet van iet goedts

te zullen uitrichten , te meer alfo men niet

dan alle loofe ftreeken , geveinftheid
,

weigeringen en uitftellingen te verwach-

ten heeft : ) maar dat men veel eer met de

zaak voort vaare ter plaatfe , en op foda-

nig een wyfe daar men in het korte eenige

goede vruchten van tegemoet ziet. Der-

halven om U. L. met bedekte fchotels op
tediflchen het geene gyliedenby uzelven

houden moet , zijn Koninglyke Majefteit

defe fo groote ondankbaarheid in den Paus

befpeurende , is gerefolveerd voor een tyd

het mom-aanfigt van een geveinfde in defe

zaak aan te doen , en neemende tot voor-

deel van zijn zaak fo veel als hy daar kry-

gen kan , de zelve alhier zoeken te befleg-

ten > uit kracht van de commiiïie my ai-

rede en den Heer Ambafladeur Campc-
gius overgedraagen.

En om dat gy , Mr. Steven , in defe zaak
feer wel ervaaren en bedreven zyt , en dat

zo wel zyn Koninglijke Majefteit als ik

uwen rechtfchapen yver en luft tot het be-

trachten en voortfetten van zodanige

rechts-zaaken daar toe dienftig, ondervin-

den : hier nevens ook aanmerkende dat

om iet gewichtigs dat in alle waarfchijn-

lijkheid daar in gedaan fou konnen wor-
den, Perfonen van groot aanfien , wyfheïd,
en ervarenheid, al zyn'tjuift geen rechts-

geleerde , met fo goeden raad en advys als

gy daar bekomen hebt, feer wel dienen om
fodanige zaken uit te voeren, welke moch-
ten voorvallen, of hun van wegen den
Koning toe vertrout weiden, fchoondat
fo veel Ambafiadeurs daar hun refidentie

niet en komen te houden » fo is derhalven
zyn Koninglijke Majefteit gefind en gere-

folveert om u allen d' eene voor end' an-

der na wederom t' huist' ontbieden, be-

halven gy, HcerGregorius, die voor or-

dinaris Ambafladeur aldaar geduurig refi-

deert ,• begeerende , na het verrichten en
volvoeren van fodanige zaakendiehierna
verhaald zullen worden, dat gy, Mr.
Steven en gy Heer Franeois Brian , uw
affcheid neeme van zijn Heiligheid en met
ten eerften wederom naar huis keere.

Want had gy, Mr. Steven , nietabfent ge-

weeft , fo had zijn Koninglyke Majefteit ,

alfo daar weinig apparentie is om aldaar

wat goedts te konnen uitrichten , voor
defe aanftaande Pingfter-daagen een pro-

ces alhier aangevangen ,• maar dewyl de

Koning uwe tegenwoordigheid alhier be-

geert, niet alleen om hetinfleÜen van het

voornoemde proces , en om de dingen die

hy vertrouwde dat gy verwerven en mede
brengen zult , maar ook om aangaande
verfcheiden zaaken beter geinformeert te

werden , waar van gy aldaar ten hove

,

en elders, verkeerende, beter kennis en

ondervinding van moogt hebben : zo is

K dre
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derhalven de Koning gerefolveerd om het

proces tot uw overkomfte op te fchorten

;

overzulks begeerd hy dat gy u fo veel te

meer fpoed , daar gy weet hoe noodig het

is om die zaak metten eerftenaftedoen.

Infgelijks dat gy alle zo , lang als gylieden

daar blijft, de zaaken zodirigere enbe-

betrachte als meeft tot bevordering van de

voornoemde zaak mag dienen.

Nademaal nu op het afzenden van uw
laatfte Brieven , gylieden den Paus niet en

had verwittigt van de laatfte en uiterfte re-

folutie alhier genomen , en waar over ik,

in mijn Brieven met Alexander gezonden,

aan U. L. gefchreven heb ; maar dat gy-

lieden voorgenomen had , zo draa als

gylieden tyd en gelegentheid had om
den Paus te fpreken , om het zelve in 't

werk te (lellen ; waar in te hoopen ftaat

,

nademaal dat die zaak uit geen pretext of

refpecttotdenKaizermet fatfoen afgefla-

gen konde worden, dat gylieden eer nu

al wat goets in de zaak gedaan , en die tot

perfectie gebracht heb ; ik dan U. L. refe-

rerende aan zodanige inftruclien , als gy-

lieden op die tyd ontfingt > maak U. L»

bekent dat des Konings begeerte is dat gy
alle devoir doet om de vergrootinge van

gemelde commiffie te bekomen , volgens

de manier U.L. inde jongfte Brieven en

inftrucYien voorgefch reven ; het welke in

alle deelen niet konnende effectueren , ten

minften dan zo veel als moogli jk is tot des

Konings voorneemen en voordeel van de

zaak ; waar in men zeer voorfichtig en be-

hendig moet te werk gaan , en zyn Heilig-

heid door alle middelen daar toe zoeken te

bewegen ; hem te kennen gevende dat gy-

lieden Brieven van zyn Koninglijke Maje-

lreir en my hebt onfangen,tot antwoort op

de gene die gylieden fchreeft van wegen
de voorverhaalde debatten ; waarinll.L.

verwittigt word dat de Koning merkende
hoe vreemd fig de Paus in defe zyn hoog -

wichtige zaak draagt, en hoe weinig hy

fig of aan des felfs importantie kreunt, of
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om aan den Koning in deze zyn groote

nood eenigdienftofvriendfchap tebewy-
fen , niet alleen ten hoogften bedroeft en
fwaarmoedig moet zyn , ziende fig felven

in zyn meening zo ellendig bedroogen , al-

fa hy gehoopt had dat zyn Heiligheid de
Paus hem een vafte burgt en een feer min-
nelijke vriendlijke vader fou zyn, en een

gewifle getrouwe vriend , bereidwillig en

verblijd om voor den Koning te doen , na

dat hy, volgens zyn ordinaris ofabfoluit
macht had mogen doen in dcfe zaak, die

zo feer des Konings gemoed , welftand ,

fucceffie , Koningrijk , en Onderdaanen
treft: maar ook ten hoogften is verwon-
derd dat zyn Heiligheid in zaaken van vre-

de, trevis , mitfgaders in defe zaak des
Konings, en in alle andere, den genen
meer foekt te behagen en te vriend te heb-
ben (van wien hy de meefte affronten heeft

geleden; en die nergens zo feer op uit is

dan om d' Apoltolifche Stoel fchade, en
ongemak aan te doen,) dan om te doen
hetgeen een goe algemeene Vader , tot

welftand der Kerke , van fig felven, en van
de gantfche Chtiftenheid fchuldig en ver-

plicht is om te doen ,• ofanderfins het gee-

ne,alles weloverwogen zijnde, voor hem
billik, behoorlijk,rechtmaatig , deugdlijk,

en wysheid fouzyn te doen. Denkende in

der daad by fïg felven dat zyn Koninglijke

Majefteit vry anders verdient heeft beje-

gend en gehandeld te worden , en dat nog
in zijn uiterfte nood en in zaaken die zijn

Koninglyke Majefteit meeft aan het herte

liggen , en op wien hyficht' eenmaal ver-

laaten had; dat zyn billijke en op reden

gegrondvefte verzoekbeden fo verworpen,
en geheel in handen van zijn Vyand over-

gegeeven zouden worden » het welke ver-

re van de weg af is , om vrienden voor fijn

Heiligheid en d'Apoftolifche Stoel te be-

komen en te behouden » noeh het geen een

oprecht en onzydig Stede-houder vanjefus

Chriftus , en een algemein Vader van alle

Koningen fchuldig is waar te neemen. Dit
alles
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alles niet tegengaande ( fult gylieden feg-

gen) fal jenmoet>zijnKoninglykeMajefteit

diefïchaltydenten vollen getoond heeft

te zijn een devotig en gehoorzaam zoon

van d'Apoftolifche Stoel , zijn ziel in Iyd-

faamheid befitten ; en God bidden dat hy
zijn Heiligheid zulke finnen en gedachten

in het herte geeve, dar hy bevonden werde
te zijn een rechtfchapen oprecht, onzydig,

minnelyk en vriendlijk Vader ,* en niet

uit een particulier refpect, vreefe,of uit ee-

nig ander ongeregelde drift van zijn befte

kinderen kome t' ontaarden , haar bejege-

nende als een Stief-Vader. Gylieden zult

ook feggen , dat zijn Koninglijke Hoog-
heid fich niet kan inbeelden dat zijn Hei-

ligheid fodanig gefind of geaard fouzijn

om den Koning in een zaak van fo groot

belang geheel en al tebege-^venentever-

laaten : maar dat in het tegendeel zijn Hei-

ligheid door 't een of 't ander middel vol-

komentlyk fal betoonen d'oprechte liefde,

die hy zijn Koninglijke Majefte. takyd ge-

fcheenen heeft toe te draagen , en gylie-

den fult nu op hem verfoeken dat hy zijn

fin en meenmg door zijn uiterlykedaaden

nu gelieve te verklaaren ; invoegen dat

gylieden,Mr. Steven en Mr. Brian, die nu

op uw vertrek herwaarts ftaat , met geen

ledige handen t' huis komt , of met din-

gen die niet om het lyfhebben. Nudefe
en diergelyke redenen meer » na tydsgele-

gentheideneifchderzaaken » gebruiken-

de : heeft men niet te twyfelen ofde Paus,

merkende dat de Koning defe zaak fo hoog
opvat, en dat gy beide nu op uw vertrek

ftaat j fal fich genootfaakt vinden om den
Koning alle mooglyke dienft en vriend

-

fchap te bewyfen met de voornoemde ge-

amplificeerde commiffie en andere noot-

faaklijke dingen gereed te maaken ; en om
te eerder hier aan te raaken , fult gylie-

den hem met eenen te gemoet voeren ,

hoe fwaarmoedig en bedroefd ik en mijn

Heer d' Ambaffadeur Campegius zijn,

aanmerkende defe manieren van procede-

ren en de ryke beloften die hy en ik fo dik-

maals aan den Koning hebben gedaan van

wegen zynHeiligheidts volkomen refolu-

tie om a\\es(etiam explenitudinepoteilatis)

voor zo veel als in zijn volle macht is te

doen: en evenwel zo teleur worden ge-

field j fmekende der. Faus, uit mijn naam,
dat hy by zyn hooge wysheidoverdenke

wat voor een Koning dit is } wat al ontal-

lijke en voortreffelijke dienftenhy aan zyn

Heiligheidts Perfoon in het byfonder en

aan d'Apoftolifche Stoel in 't algemein be-

wezen heeft : wat voor een groote en

hoogwichtige zaak dit is > en wat al onge-

makken en onheilen daar fouden mogen
uit fpruiten , na dat zijn Koninglijke Ma-
jefteit daar in wel of kwalijk bejegent

words waarover (fult gylieden zeggen)

ik zo wijdlopig hebgefchreven , zo duide-

lijk en klaar, tot ondafting van mijn ge-

moed , aan zijn Heiligheid verklaaring ge-

daan, en op een demoedige, eerbiedige,en

devotige manier voor den Koning heb ge-

fproken , datter in de zaak niet meer te

feggen noch te doen valt: maar dat ik al-

leenlijk God bidde dat het felve aange-

merkt , verftaan > en aangenomen mach
worden , na dat de nood en verdienften

van defen manhaftigen Koning vereifchen;

vertrouwende altyd , en dat met een vuu-
rige begeerte , en verhoopende dag op
dag uit de mond van zijn Heiligheid te ful-

len iets hooren, het welke nu die groote

zaaken , welke ik en mijn Heer Ambaffa-
deur van zijn Heiligheid gefegt en getuige

hebben
,
geduurig mag waar maaken en

beveftigen.

Dit, en alles wat meer diend tot het

voorneemen , zult gylieden hem , zoo
wydloopig als doenlyk is , voor oogen (lel-

len ) om hier door foveel als mooglykis

te verkrygen tot verfterkinge en verzeke-

ring van alles dat alhier te doen ftaat , niet

eens meer reppende of ook aanneemende
noch toelaatende eenige rechtsverzoeken

om een ontwerp daar van tetoonen* of

K 2 de
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de zaak te bepleiten , of iet van diergely-

ken aard j nademaal dat al wat daar gedaan

of verworven zal en kan worden , enkel

aan des Kaizers wil , toeftemming , en
uirfpraak fal hangen: (en derhalven is nu
noch hier na wat meer te verfoeken dat

dienen mag tot iets het welke noch te doen
ftaat , tot beflechting aldaar van de zaak,of

van iet anders; ofhet welke de wederparty
eenig voordeel mogt toebrengen door de
favoriten of partyen die de felve aan het

Hof mogt hebben : ) maar dat uwgantfch
verfoek hier toe aangeleit en gebruikt wer«
de,naamlyk,om te verkrygen't welk meeft

diend tot vaftftellinge en verzekering van

bet proces en van de zaaken die alhier te

verrichten zijn , fo wel om fo breede , rui-

me > en fuffifante woorden jdaufulen, en

fententien , als doenlyk is, te bekomen >

tot uitbreiding van de nieuwe commiflie

,

als om alles te vernietigen dat verworven

mogt worden tot weeringe van het proces

daarover, en om te veriterken de dingen

die uit kracht daar van gepafleert en ge-

daan moeten werden. En daar gy onder

andere zaaken met defe jongfte brieven

overgefonden hebt de belofte van denPaus

om de zaak niet te verbieden of aan een

kantteftellen , enom defententie, door

ons zyne gezanten hier over uitgefproken ,

te bekrachtigen en ftant te doen houden ;

mitsgaders alles daar in verhaald j fo ftaat

UL. t'aanmerken, dat de voornoemde be-

lofte fodanig is ingeftelt en gequalififeert

,

dat zijn Heiligheid de Paus te rugge kan

deinfen en daar van afftaan, als hy wil:

gelyk als gylieden uit zekere linien en aan-

tekeningen breederzult konnen verftaan ;

en derhalven na uwe andere gedaane re-

queften en verzoek-beden om d'uitbrei-

dinge van de nieuwe commiflie , ingeval

dat diergelyke verworven mag worden ,

fo verre ter zaakegebragt zijnde als gylie-

den kunt > zult gy op een zeker goede wy-
fe een middel konnen uitvinden, om een

nieuwe belofte te bekomen » met fodanige

of met fo veel op nieuws bedachte woor-
den en byvoegfelen als gy krygen kunt;
het welke gylieden op defe wyieen onder
defen fchyn kunt doen , te weeten , dat

gylieden zijn Heiligheid denPaus voordra-
ge, als klaagender wyfe , dat den Cou-
rier die de papieren van gemelde belofte

overvoerde, dit ongeluk over kwam, dat,

hy door regen en het water moetende paf-

feeren , de zelve papieren nevens andere

brieven, en onder andere de rechrs-ver-

zoekfehriften van belofte , fo door-nat
waren geworden datfe niet leesbaar warenj
fodat de geene aan wien uwe brieven wa-
ren geaddrefïèertjhet pakquet en regtsver-

foek-fchrift by fich hield , en onder andere
den Koning niet ter hand beftelt wierd
en ten zy dat zijn Heiligheid uit enkele
goetheid U. L. andere papieren ,- de ge-
melde belofte inhoudende, gelieve te gon-
nen , dat gylieden dande fchuld zult moe-
ten draagen van niet beter opgepaft en toe-

gezien te hebben. En alfo aan een nieuw
fchrift van belofte rakende , en feggende
te zullen nadenken fo wel als gyueden
kunt, en een ander, na de voorgaande,
opftellen> fo naauw als gylieden het ont-

houden hebt : fo zult gylieden en met na-

me , gy Mr. Steven , een middel konnen
uitvinden om fo veel van de nieuwe en an-

dere aandringende en krachtige woorden
te bekomen als mooglyk is , dezelve, ge-

lijk als d' ander fchrift waSi ondertekend
en toegezegeld zijnde, om alfo op parke-
ment gefchreven te worden j het behen-
dig beleid waar van zijn KoninglykeMa-
jefteit, en ik , uwe difcrete voorfichtig-

heidbevoolenlaaten; alfo daar in > gelyk

als gy Mr. Steven wel weet , is gelegen

een groote kracht en beveftinge van alles

dat aldaar in de decifie en uitfpraak van des

Konings zaak gedaan zal worden j en zal

konnen , volgens U. L. fchryven , tot des

Konings voorneemen lichtlijk zo voordee-

ligzijn als de decretaale commiflie.

i
Om nu beter onderricht te zijn hoe gy-

liedea,
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lieden u in defe zaak te dragen hebt , zo is

het dat ik U. L. advifere dat zijn Koninglij -

ke Majefteit nu eerft Brieven uit Spanjen

onrfangen heeft , dienende tot antwoord

op de gene die door Curfon en een Dienaar

van de Koningin afgezonden waren , om
alhier d'origineele Briefte toonen , van

welkers afvaardiging gy , Mr. Steven

,

voor uw vertrek, de weet hebt gehad.

De Brieven waren op verfcheide tyden ge-

fchreven , waarvan delaatfte wasop den

21. van Grasmaand, als wanneer de Kai-

zer was tot Ca?far Auguila, (taande op

zijn vertrek naar Barfelona : alzo hy met
zijn vertrek derwaarts en met andere zijne

geften zig geliet als of hy naar Italien wilde

reifen , daar hy nergens min bekwaam toe

is en voorfien na dat des Konings AmbafTa-

deurs fchryven , dan om zodanig een tocht

en voyagie te doen , alzo hy aldaar niet

boven de drie galeyen heeft , dieongeka-

lefatert of niet toegetaakelt op het droog

land liggen ,
gelijk als fe daar een tyd lang

gelegen hebben. Hy heeft ook geen Ver-

gadering van Staaten in dat Land , geen

order , geen voorraad van mondkonft

,

geen Soldaten geworven , of daar eenig

blijk van gedaan , maar dat zyn reife naar

Barfelona onder een fchijn voornaamlijk

fïet om een zeker oude fchat, die daar noch

is , te bekomen , en om zijn affairen in

Italien een grooter luifter en aanzien te

doen hebben. Wat nu de zaak van vrede

en Trevis aangaat , daar fchijnt hyzoaf-

keerig noch vreemd niet van te zijn , doch

dat hy , onder fchijn daar van, andere van

de fïnceerheid die tuflehen haar is foekt te

fcheiden en af te zonderen ,• trachtende

fulks door den Koning van Vrankrijk uit

te werken , 't welk hy felfs fegt Hechts een

verabufering te zijn. Aan d' ander kant

ftelt hy fig aan als of hy met den Koning

van Engeland een vrede of Trevis apart

wilde ingaan : enondertufifchenhoudhy

vaft den Paus op, als een, wien hyvan
4'andere bondgenooten afgelokt hebben-

de, zich van verzekerd houd. Niet te-

gengaande al dit zijn woelen , moogt gy-
lieden geduurig ftaande houden dat men
niet te denken heeft dat zyn aanfiaagen ful-

len gelden om een fcheuring te maken tuf-

fchen den Koning van Engeland en Vrank-
rijk , die met den anderen zo geheel t'zaa-

men fpannen en eens gefind zijn, dat het

zy de Kaizer in Italien komt of niet en

komt , de Koning van Vrankrijk van voor-

neemen is om hem op de hielen re fitten en
te vervolgen waar zyn perfoon ook mocht
wezen. Aan wien zyn Koninglijke Maje-
fteit den Hartog van Sufiolk , nevens den
Schatmeefter van zyn Illuftre Familie nu.

zend; dewelke, (byaldien dat de Paus
in der daad en waarheid niet gezind en is

om de vrede t' onderhouden ) komende
met zijn Heiligheid te fpreken, en over
zyn kwade bejegening verftoord zynde,
verzorgt fal worden met een goed getal

van Krijgsvolk , gelicht uit het Rijk , tot

hulpe van den Koning van Vrankrijk , by
aldien het mocht gebeuren darde Kaifer

naar Italien optrok ; invoegen dat zijn

zaaken aldaar op fuik een goe voet niet en
ftaan om zyn Heiligheid tot fuik een extre-

miteit van vrefe en ontfag te brengen. Het
fal dan wel voegen dat gylieden aan den
Paus te kennen geeft alles dat nu verhaald

is en wy uit Spanjen verflaan hebben; en.

hoe de K oning van Vrankrijk de zaak van
de Koning van Engeland, als meermaals,

gedacht, fich ten hoogden aantrekt ; waar
door , lichtlijk , de Paus een zeker gedeel-

te van zijn overdaadig refpecl aan den Kai-
zer fal laten vallen.

Wat nu belangt het zenden van het Bre-

vier ; de Kaizer niet willende de felve naar

Engeland zenden , laat zyn kribbigheid

daar eenigfins aan blyken dat hy fe naat

Romen zend , voorgenomen hebbende om
4?s Konings zaak aldaar, enniethier, te

laten beflechten ; hoewel het altemaal

flegtsydelet'faaménheulingenzyn : want,

gelijk als gylieden merkenfult aan de dit»

K 3 gen.



78
gen die getrokken zyn uit de Brieven van

desKonings Ambafïadeur, refiderende in

Spanjen, waar van ik U. L. hier nevens

een Copy zende, hoe het gemelde Bre-

vier meer aan den dag komt en kenbaar
wordt, hoe men daar meer valsheden in

vinden zal; en onderandereis'ereen die

zonderling aanmerkenswaardig is ; geven-

de, zo 't anderfins waar is, een naakter

en klaarder bewys van des felfs valsheid ,•

het welke de wederparty , of eenige van
hare vrienden , raadtsluyden , ofaanhang
gewaar wordende , haafl: verbeterd mocht
werden, uit voorgeeving dat 'et een fout

is : doch dit moet voor al zo voor den Paus
als voor andere dicht en verborgen bly-

ven : wantin het rekenen van het Jaar on-
fes Heeren word een differente order te

Romen aan hetHofgeobferveertin'tftuk

van Bullen en Brevieren j dat is te zeggen,
de Bulle vangt met Chrifti geboorte aan,
het Brevier wat na Kerstijd , zodat, als

men dezaaknaauwkeurigkomtintefien,
zo word het daar voor gehouden dat men
bevinden fal dat het datum van het Brevier
onderftelt word te zijn op den 2 6 Decem-
ber, in het Jaar onfes Heeren 1503 , en in

het eer-fte Jaar van Paus Julius , weiver-
geleken met de manier en 't gebruik van
dat Hof: hy die het Brevier namaalde

,

onkundig zijnde datter zulk een groot on-
derfcheid was tufïchen de Bullc en de Bre-
vieren i en meenendebeide datums tema-
ken op een ende de felfde dag , heeft hy
't Brevier gedateerr een dag vroeger als Ju-
lius Paus wierd j 't welk gylieden noch
duydelijker uit de gemelde Copy fult ver-
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(taan , en voornaamlijk als gylieden aldaar

onder bedekte termen komt te vernemen
of het jaar in het dateren van Brevieren op
Kerfdag of op Nieuw - jaarsdag kome te

veranderen : waar na de Koning begeert

dat gylieden vernemen fult,en hem bekent

maken 't geen gylieden daar van komt te

verftaan. En zo gy uit zodanig een navor-

fchinge ftoffe zult vinden die ter zaake

diend, daar niet aan tetwyfelenis, dan

fal het tot een vafler verdediging en bewys

daar van voor de Rechters, wel voegen

dat gylieden van fuik een twyfeling fchnft-

lijk gewag maakt , vindende gelegentheid

dat fuik s in het zelfde fchnft beantwoord

en verklaart worde door zekere ervarene

PerfoonenopdeSecretary , en andere die

in bediening zyn aan dat felfde Hof, met
hun antwoord en naamen daar onder te

fchryven j waaraan alhier voor Ons, als

Rechters mag blyken,dat men op de waar-

heid van zulk een zaak mach valt. gaan ,

doch hier in moet gylieden feer behendig

te werk gaan , alzo 't niet mach uitlek-

ken ; want in geval de wederparty zodani-

ge exceptien mocht komen te weten , dan
fouden zy konnen, gelijk als de voornoem-
de AmbafTadeurs fchryven , die foute haaft

verbeteren met een letter of tuttel daar af

te nemen , of met een nieuw Brevier te

formeren , de zaak verfchoonende met een

misflag te zijn begaan in het uitfehryven ,

waar door gylieden t eenmaal van uw ftuk

foud afzijn met de valsheid indatvoor-
naamfte point aan te wyzen. Ik bid u dan
dat gylieden doch wilt daar naauw op let-

ten , en de zaak wijfiijk befchikken.

XXX.
De Brief der twee Gezanten aan den Paus; raadende om een oordeel te

geven over de Bylle. Een Extraft.

Cotton Libr. Vitel. B, 11.

'N onfe voorgaande brieven aan fijn Hei
.ligheid geaddrefleerd hebben wy te ken-

nen gegeeven wat wy alhier deeden, en

hoe het met des Koningszaakgefchapen
ftond;
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ftond; daar na toen wy { de zaak felfs zulks

vereifchende en de Kening ook daar hard

op dringende dat wy onsfoudenfchikken

om de nootzaaklijkheid van de zaak t' on-

derzoeken en te weeten » ) fo om defer

Koningen wenfch en begeet te te voldoen

,

als om dit Koningryk vaft te ftellen , de

zaak niet langer konden opfchorten , en

op allerlei manier haar eerft raadende dat

d' eene den anderen wat toegeeven fou ,

evenwel niet konden op doen ; daar op

ons fchikkende om daar over een oordeel

en vonnis te ftryken , hebben wy met den

anderen veele woorden verwiiTeld over de

manier hoe men de zaak zelfs fou verhan-

delen} als wanneer, onder het toe ftellen

van het geene daar toe noodig was, ons

vertoond word van de Koningin een voor-

fchrift van een brevier op den tweeden van

Hooymaand gedateert , en op die zelve

tyd>als de Bulle,gefchreven over defe zaak,

doch dat men bet felve vry meer behertigd

en zijn gedachten daar over had laaten

gaan : het welke > in de wefendlyke dee-

len van de Bulle zelfs verfcheelende » niet

alleen desKonings gemoed , maar ook het

onfe wonderbaarlyke bedeeft gemaakt

heeft j fo dat men met groote reden de

waarheid daar van verdacht mocht hou-

den : want, behalven dat fe haar in zul-

ken gelegentheid onvoorziens op dede,

fo fchynt het ongelooflijk dat op den zelf-

den tyd , de zelfde Auteur, voor de zelf-

de deelen , in de zelfde zaak > op een gants

onderfcheidentlyke wyfe zorge gedraagen

fou hebben , en echter fo achteloos zijn

met een looden ftempel ten voorfchyn te

brengen en re drukken op een Balie en het

beüuit daer van > die tot een eeuwige ge-

dachtenis fou moeten over bh/ven,* maar
in het tegendeel op de brevieren die met
zacht wafch verzegeld moeften worden
het afbeeldfel van een zonderlinge bekom-
mering en voorbedachten raad drukken.

Doch op dat defe zijn Koninglyke Maje-

fteii defe zaak niet en mocht yeroordeelen

I al eer hyfe te degen onderfocht had , als

die fcheend'uitkomfte van defe zaak veel

eer na de waarheid als na zijn wenfch te

zullen aanneemen, is derhalven zijn ern-

ftig verzoek dat hem het brevier vertoond

werde; en dewyl dit een eerlijk en op re-

den beftaande verzoek is, en van ons ook
word voor goed gekeurd , hierom dragen

wy met alle vlyt zorge dat het felve bre-

vier, 't welk men fegt in Spanjen tezyn

en waar na dirgefchreevenis, ten voor-

fchyn mag gebracht worden ,• en op dat

wy dit te vlytiger beforgen en te eerder

mochten bekomen» fo is het dat wy , be-

halven die voornaamfte en opperfte magt

,

die wy van zijn Heiligheid hebben om daar

na te mogen verneemen , meenen daar

nevens een ander , voornaamlyk tot die

artykel , te hebben 5 door welke macht
wy , felfs by manier van cenfuren , ook
die geene die een KoninglykeofKaizerly-

ke autoriteit voeren , fouden moogen aan-

maanen , ja dwingen om aan ons dit voor-

gewend brevier te toonen , fonder het wel-

ke defe zaak , wy en feggen niet afgedaan

,

maar ook niet gevoeglijk verhandeld kan

werden. En dit is wel het voornaamfte dat

deCe Koninglyke Majefteit in defe fo groo-

te bekommering en angft zijns gemoedts
oordeeld dat ons te betrachten ftaat, het

welke eenmaal verkreegen hebbende > ful-

len wy by manier van recht voort vaaren

tot onderzoeking van de zaak , welk Bre-

vier zo het of onnut en gefchonden , of
zodanig dat men hetom des zelfs ongeloo-

vigheid moet verwerpen , ten voorfchijn

gebracht werde , dit hinderpaal nochtans

zal ons niet in de weeg zijn om volgens ons

ampt met d'overige zaaken niet te konnen
voortvaaren : doch zo het vertoond word,

en door hare waarheid of zo aardigopge-

pronkt bedrog zodanig haar weet te ver-

antwoorde#, dat men het felve naauwer
behoorde t'onderzoeken , wie en ziet niet

,

(nu de voorftanders in het openbaar voor

het Hofliggen te kibbelen en te fchelden,)

in
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in wat voor fwaarigheden , niet alleen dit

artykel van het Brevier, maar ook de gant-

fche zaak doorOns ingewikkelt zou wor-
den ? want daar fullender zyn die felfs het

Brevier voor verdacht lullen houden : en

daarom te meer , dewyl defen Koning en
dit Koningrijk daar zo veel aan gelegen is

,

dat men echter voor defen daar van niet

en heeft geweten, noch eenig gedachte-

nis van de reden daar van in dekafienof
kiften des Konings heeft gehouden ; waar
in men nochtans felfs d'aldergeringftezaa-

ken die 't Rijk aangaan plag te bewaren.
Want het en is niet waarfchijnlijk dat

men in Spanjen voor de zaak van Engeland
meer zorg fou draagen dan in Engeland
zelfs; noch ook dat iemand fo kloek van
verftand en fchrander van herfenen is ge-

weeft die fou konnen giffen ofraaden dat

'er over vijfen twintig jaaren een twift fou

opftaan, en door dit middel alleen kon-

nen weggenomen worden , waar van by

defen Koning en in dit Rijk geen gedachte-

nis , als is gefegt , gehouden is geweeft.

Daarenboven, wil men nu van het Brevier

totdeBulleen van deBulletothetBrevier
over gaan , des felfs fchraalheid en dor-

heid navorffchen , en die met de hoogdra-
vende woorden en eenigfins overftallige

wakkerheid (om by naalleexceptien weg
teneemen, en in alle billikheidt' aanho-
ren d* argumenten die aan beide kanten uit

d' Apoftolifche brieven zouden konnen by
gebracht worden ) vérgelyken : fo fou het

voorwaar ge vaar loopen , 't welk wygeen-
fins begeeren , dat d' autoriteit van d'Apo-

ftolifche Stoel door onfe verdraagfaamheit

onder de voet fou raakenj entetwyldat

wy vaft het Ryk en den Koning hier in wil-

len te hulpe komen , fouden wy de zaak

krenken en onfe achtbaarheid vry veel ver-

minderen,- wien wy anderfins, al was het

ook met verlies van onsleeven , genegen

zijn, en ook behoorden gonftig te zijn,

en altyd by te woonen. Hierom is het

,

allerheiligftc Vader» datwy, (niet alleen

ten opricht van het voordeel des Konings
en van defe zaak , maar ook ten aanzien

van de Kcrklyke autoriteit als ook die van
zijn Heiligheid, die alhier behoorde voor
teftaanente behouden, ) achten wy dat
men het geenfins fo dienden te maaken,dat
onder ons oogen en ooren , over de macht
van de Paus van Romen , en over de ge-

loofwaardigheid of tegenftrydigheid der

Apoftolifche verzegelde brieven , en over
het affchaffen van het goddelyk recht ge-

kibbeld en getwift worde ; voor al in der

Koningen zaak tegen ofvoor te fpreeken

,

dewelke, gelyk als zy in een hooger top

of ftaat van eere zijn gefield, fo ook mee
fogoe oogen den ondergang van hun zaak
niet en konnen aanzien , waar door zy ver-

ftaan dat haar cere en agtbaarheid gekrenkt
fal worden ," en fo defe dingen , gelijk als

wyuit ondervindigzien, felfs alle geme-
ne borgers in het herte fmertelyk vallen,

hoedanig dan hebben wy te denken dat fe

de gemoederen van Koningen en edelmoe-
dige Perfoonen treffen ? weshalven dewyl
het altyd veilig is dat men defe fteenrotfen

en klippen fchuwe j fooishetdat wy dier-

gelyke ongemakken eenigfins te boven ge-

komen zijnde, (daar wy zien dat nu over

defe zaak een moeyelijk pleiten en twyfel-

achtigeproceffen ten hove voorvallen zul-

len : ) niet en zullen ophouden van te raa-

den , bidden, en met d'allerhoogfteeer-

j

biedigheid te fmeeken, dat ingeval, hec

brevier vertoond zijnde, de zuivere waar-

heid op fodanig een wyfenochverhoolen
blyvc, dat men in het alles minfte niet en

fou konnen oordeelen nog befluiten of het

Gslve oprecht of valfch, gefchonden of ver-

bafterd zy geweeft, dat dan zijn Heilig-

heid defe zaak fïch aantrekkeen op fich ne-

me , niet alleen om ons uit fo groot gevaar

en verbaaftheid te redden, maar ook om
de zaak en defen goeden Koning uiteen

Vaderlyke toegenegentheid debehulpfaa-

me hand te bieden, en na zijn volmacht

en hoogfte voorfkhtigheid van defe faak

een
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een einde te maaken , die niet fonder groot

gevaar voor dit Koningryk end' achtbaar-

heid der Kerke langer ukftel mag lyden.

"Wy hopen dat defen allerdoorluchtïgften

Koning defe raad van de laak op fijn Hei-

ligheid te fchuiven welgevallen, en defe

oneffene wegen en doolhoven van rechten

en pleiten fal myden , fo hy flechts , uit

de geloofwaardige ondertekening van zijn

Heiligheids eigen hand , komt te verftaan,

dat hy over defe zaak niet langer bekom-
mert noch twyfclmoedig fal behoeven te

zyn; en eindlijk van zodanig een huwlijk

ontflaagen worden , waar in hy volgens

wereltlijk en goddelijk recht , oordeeld

niet langer te mogen blyven ,• om de rede-

nen zyn Heiligheid miffchien bekent , en

waar van door defe zyn gedeputeerde bre-

der oploffinge gedaan fal worden.

Doch by aldien het zyn Heiligheid voor

raadzaamer in fiet , dat men , fodanig

rechts-beroep achter gelaten zynde , door

een uitfpraak alleen defe zaak fou konnen

tegemoet komen en redden : fofullen wy
maken dat zijn Koninglijk e Majefteit hier

toe fich ook bereidwillig toone ; over fulks

een zeker manier , van uitfpraak of befluit

ontworpen hebbende , zenden wy defelve

over door defe zendboden van zyn Maje-

fteit felfs, waar uit zijn Heiligheid over-

vloedig fal konnen verftaan, dat niet al-

leen fonder voorbeeld fodanige behulp-

middelen worden voorgeftelt , maar ook

dat zijn Majefteit niet lichtveerdig en fon-

der reden op defe zyn begeerte blyft ftaan.

Doch ondertuffchen , terwijl dat men vaft

op defe of die manier defe zaak foektgoet

temaken , en het Brevier felfs naauwkeu-

rig onderfocht word » fou zijn Heiligheid

infgelijks de Koningin haar Pols wederom
konnen taften, en haar herte tot de Reli-

gie gedweeg maken , bezorgende { alzo

defe dingen van wegen uw genade en au-

thoiiteit by haar veel behoorden te gel-

den) fomet brieven., gebeden, enzend-

boodea 9
als pp ajk andere manieren , dat

zy op defe wyfe voor haar felven forg dra-

ge , en al haar eigen als andere zaaken ten

beften fchikke. Veele diergelijke zaaken
denken wy vaft by ons felven over fotoc

behoudenis van het Koningrijk als tot des

felfs algemein aanfien en rufte , om alfo

eindlijk den goeden Koning behulpfaam
te zijn , die onfe en zyn Heiligheidtsby-

ftand met een ongelooflijke lijdfaamheid

en beleeftheid te gemoet fiet j doch die

aan alle kanten met fo groote zorg , be-

kommernis, en benauwtheid is omcingelt,

dat het met geen tong is uit te fpreken : ja,

wy konnen hier onfe eigen oogen enooren
ter naauwer noot geloof geven j 't welk
ons fo feer jammert dat ons niets ter werelt

fo feer deert en ter herte gaat als zyn ge-

duurig kermen en klagen over defe zaak;
ofhet met , offonder reden zy , fullen wy
voor dit maal, voor zyn Heiligheid ver-

fwygen, om de zaak voor Ons noch voor
andere nadeelig re maken. Maar, (helaas!)

wiens ingewand fou in zyn lijf niet om^
keeren , fiende dat een menfch fo veel jaa-

ren lang in zyn confcientie gepynigt en

gerabraakt word ? en wie fiet niet, hoe
de felve nu herwaarts dan derwaarts door
de difputatien der godgeleerden en de de-

creten der BilTchoppen heen en weerge-
flingert word ? over welks duidelijke ver-

klaaring en uitfpraak zyfobedeeft en ver-

let ftaan, dat men nu de verlichting en
godtvruchtigheid niet van een geleerder

,

maar beter menfch van nooden heeft;

en hier van daan komt het, dat, dewyl
beide partyen hun ftreng feer vaft hou-
den, zyn Majefteit meeft na die kant helr,

daar de minfte ergerniffen en perykelen

aan vaft fchynen te zijn. Wien fou daar-

enboven die foete en ingefchapene gene-

gentheid om Nazaaten na te laaten niet

ter herte gaan , waar in wy alle van natuu-

ren fchijnen geruft te zyn als wy komen te

fterven en te ziekoogen ? ja, wien fou niet

ontfteken een begeerte om de paaien zyner

Regeeiing en gebied uit te fetten , door

L kin.
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kin Jeren alleen wordende als geduurig on-

derhouden ? Wie eindlijk fou fig niet

bekommeren over de geruftheid en verze-

kertheid der Volkeren die hem toever-

trouwt en aanbevolen zijn » welke geruft: -

heid haar voedfel krijgt en leeft in Konin-

gen en Prinfen tot die Regeering nu ge-

fchikt > fo dat hy fo feer niet klaagt en

zucht dattcr geen fondamenten tot d'alge-

meine welftand door hem zyn gelegt, als

wanneer hy op het uiterfte van zi|n leven

gewaar word dat zyn Volk en Omierdaa-
nen ook d'uiterlte ryden genaaken , en dat

alles met hern als te gronde gaat. Deze
zaak» Allerheiligfte Vader, heeft meer
omwegen en fwaarigheden dan den genen
diefe ilechts van buiten aanfien voorko-

men j waarvan defe wel devoornaamfte

zyn, datfe noch uirltel lyd noch hem na die

andere kant fo leer doet hellen , als fe hem
t'eenemaal daar toe aandrijft en dwingt

,

ten fy dat hy daar plotfelijk wil vanafwy-
ken met verlies fo van de particulier als al-

gemeine zaak ; want die haar inbeelden

dat de Koning of uit haat tegens de Ko-
ningin > of door aanlokkinge enkitteling

van een gehoopte , en daar hy tot noch
toe miffchien niet van weet , toekomende
Gemalin gedreven word , defe fchijnen

geheel en al llaphertigenhetfpoor bijfter

te zijn : want gelijk als het niet geloof-

waardig is dat het gemoed des Konings
(door niemandts , hoewel noch fo harde

manieren of onaangenaams ommegang>of
om dat hy geen kans meer fiet om kinde-

ren te teelcn ,) met fo groot gevaar tor haat

fou konnen aangedreven worden : fokan

ook een menfeh die by zijn finnen is niet

denken dat defe Koning fo flaphertig is ,

dat hy door aanraadinge van zyn finnen be-

geeren fou die ommegang of gewoonte af

te breken , waar in hy de bloeyende jaaren

zijner jongelingfchapfoheiliglijk tot noch

toe heeft verlieten, dat hy felfs in defe

twyfelmoedigheid fig eerbiedigen eerlijk

aanflelt. Laat alle man vry geloven dat hy

Godts wet niet alleen vreeft en ontfiet
,

maar ook dat de redelijkheit van het we-
reltlijk rechr by hem in groot aanfien is,

en dat niet alleen in het byfonder, maar
ook in het openbaar ; waarnatoe, fchoon
dat de Doctoren in beide Rechten mits-

gaders d'opperleeraarcn en alle de voor-
naamfte in dit Rijk zyn herte trekken, nog-

tans begeert hy niet dat men het aan zyn
wille of aan ó,e wille van de zync (felle,

maar aan het oordeel vand'Apoftolifche

ftoel ,• waar in hoe godvruchtig hy zy ,.

blijkt voor al hier uit, dat hy niet met
Tovenaars , Waarfeggers , Landrloopers,

of met andere die met de fwarre konft om-
gaan , te raadc gaat , maar uit de hand van
de Paus , onfen AUcrheiligften Vader, een
geneesmiddel eifcht en verfoekt voor deze
zijn fwaare wonden : waar van wy mif-
fchien meer dan ons vryftond zyn Heilig-

heid voor oogen hebben gefteJt, temeer
alfo wy op defe gefwellen met onfe eigen

handen getaft hebben : en hoe veel van de
levendige geeften daaruit wafemen , we-
ten wy feer wel ; derhalven fal het zyn
Heiligheid gelieven , foals een godvruch-
tig Va.der en feer ervaren geneesmeefter

gewoon zyn te doen , terwyl datter de
krachten noch zyn, daar het leven als noch
geen gevaar lyd , daar de ziek e fig noch op
de been houd en om behoorlijke hulpmid-
delen fmcekr, een Koning die aan zynHei-
ligheid en d'Apoftolifche Stoel feer groo-
te dienften heeft gedaan } ) indenfehoot
zijner goedertierenheid te koefteren , en
hem te gonnen en geven 't geen noch
d' onfterflijke oneenigheden van difpu-

ten , noch een onmaatig groot verwar-
de hoop van twiften en krakkeelen nooit

fullen geven, en daar het nooit dan met
feer groot gevaar fal konnen worden ver-

handelt. Zyn Heiligheid gelieve ook by
fich felven t'overdenken wat een hoon
en ongemak het zy , fo in bet byfonder
als voor de gemeinen ftaat , ophetaller-

fcherpfte te gaan rechten en pleiten, hoe-

wel
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wel het niet en betaamt volgens het be-

schreven regt een óórdeel altijd te ftryken ;

waar over , nademaal van God felfs de

Paufen en Koningen dooreen wonderbaa-
re toeftemining van alle man gefteld zijn ,

fo rekend men haar voor geeft en ziel , en

dat wel te recht , in twyfelachtigezaaken ;

en daar der menfchen zaaligheid groot ge-

vaar loopt, fokonnen, en behoorenzy
ook , door haar bemiddeling , de hardig-

heid daar van te verzachten ,• waar door
zijn Heiligheid defen Koning en dit Ko-
ningrijk geheel en al zal konnen behouden.

By aldien dat hy op een ander manier ofel-
ders hulpe zal moeten haaien -, fo vreefe

wy dat bet met dit Ryk en defen Koning
gedaan fal zijn; want al wat door een an-

ders hand daarop word gelegt, zal tot de

gefondheid niet helpen ; men heeft niet

anders als muitery én oproer te verwach-

ten , en voor al zal d' achtbaarheid der

Kerke en de maent van d' Apoftolifche

Stoel van bier verdreeven en veiitooten

worden; het welke voor fommige niet on-

geirukkelyk noch onaangenaam lal we(en>

dewelke by den Koning, die nu met zijn

Heiligheid in fo een feer naauw verbirrte

nisis, het fenyn of vergif van haare god-

loosheid zeer aardig weeten te verbloe-

men, en voor hem verborgen te houden.
Hebben nudefeonfe harde tyden zulk een

fchade geleden , wat wy dan hier na re ver-

wachten hebben zien wyniet ; weshal-

ven moet men den Koning en zijn uitne-

mende genegentheid en trouwhertigheid

tot d Apoftolifche Stoel trachten te be-

houden, opdat, hy , van ons komende
te vervreemden , wy niet alleen een Ko-
ningvan Engeland , maar ook een befchev-

mer des geloofs komen te verliefen , wiens
deugden en godtfdienftigheid wy met fuik

een gejuigch- voor de gehcele Wereld uit-

gekreeten hebben. Om kort te gaan liaan

wy veel zaakeil over , en inzonderheid

watd'allergrootftein het Koningrijk, fo

wel edele als onedele feggen , die haare

randen knerfen en feer verftoord zijn da r

fy fo lang opgehouden worden , en na een

anders pypen moeten danffen , afwachten-

de wat voor een vonnis fy over haar lyf en

goederen zullen ftryken. En dit pad Haan

de fodanige op , die wel wilden, dat de

Paus zulk een macht noch ontfagnieten

had, of ten minften dat hem de vleugels

vry wat gekort wierden: waar onder de

meefte hoop in defe kyvagien , waar in

d'eene den ander
(
gelyk het fo doorgaans

gebeurd , daar alles fo oploffefchroeven

ftaat,) in'thairfit, en die dingen haar niet

enonfienuit te lappen, over welkers ver-

haal de hairen ons te berge fouden ftaan :

alfo onder andere dingen hun dit als in de

mond is beftorven : en verfwygenhetook
voor niemand , hoe dat fy haar over de

traagheid en doffigheid van fommige niet

genoeg konnen verwonderen , enlagchen

haar vaft uit die zulks met goeoogen kon-

nen aanzien : en met haare ooien gemak-
lijk aanhooren dat de Paufen fo het godde-
lijk recht na haar zin mogen maaken erj

onrmaaken , doch dat d'eene Paus desan-

ders zegel van wafch of lood niet en ver-

mag na te maaken. Wynu, omdefeklip-
pm en zanden te fchuwen , ftellen alles

in 't werk , en draagen zorg dat defe Ko-
ning hol over bol niet hier of daartegen
aan kome te loopen, welke, fo wy vertrou-

wen , niet lichtlijk in zijn dienft fal konnen
gehouden worden , voor en al eer dat zijn

Heiligheitop defen brieffchriftlijk weder-
om kome t' antwoorden j waarop, fo daar

iets, gelyk wy hoopen en begeeren,weder-
om gefchreven werde, ( waar doof wy den
Koning en deler aller gemoederen beter

zullen konnen paayen en te vrede ftellen, )

dan fuüen wy ook wat macht en aanzien

kiygen om d' overige zaaleen met beter ge-

luk uit te voeren : doch fo niet, dautwy-
felen wy niet ofalles fal flimmerafioopen.

Op dat nu zijn KoninglijkeMajefteitfulks

te eerder mag komen re weeten , heeft hy

daarom defe tegenwoordige gedeputeerde

L z te
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te poft aan fijn Heiligheid afgevaardigd :

uit welkers mond de felve meer fal komen
te verftaan , dan in defe brieven bequaam-
lijk konde ftaan. Zijn Heiligheid fal dan

de wydloopigheid van onfe brieven gelie-

ven in het goede aan te neemen > welke-,

fchoon dat fe de maat te buiten gaan , fo

is't nochtans dat fe van de fwaarigheid en
het gevaar van defe zaak voor het meeren-
deel minft gewag maaken.

Den zit Y*n de Blaeymaandt >J 2 9. Richmand,

Een ander Amhaffaatfchap na Romen. Het Origineel.

ZEer geliefde Vrienden, ikdoell.L.
hertelijk groeten door Alexander ,

den afgezant. Ik heb met goevlytuwen
briefvan den 4. dito ontfangen ; infgelyks

heeft ook zijn Koninglyke Majefteit uw
andere briefontfangen , door den felfden

afgezant afgevaardigd: uit welks inhoud

blykt dat zijn Koninglijke Majefteit van

de goede hoope en verwachtinge, die hy

en ik hadden opgevat , nu verfteeken blyft

van wegen de Paus zijn befluit om den Ko-
ning in de(e zijn hoogwichtige zaak des

huwlyks niet te begonftigen , fo als zijn

Heiligheid door zijn kamerling hadde be-

looft; het geen niet alleen door een on-

bepaalde maar ook gewoone magt had
mogen gefchieden » en dat gylieden nu

gantfeh buiten alle hoope zïjt om iets dat

de pyne waart is in faveur van de voor-

noemde zaak aldaar te konnen verwerven;

en hoe vreemd dat men te werk gegaan
heeft met U. L. te dagvaarden om een ant-

woord te geeven waarom dat de requeften,

door des Kaizers AmbalTadeur ingegeeven

om de zaak te doen dienen ,. haar voort-

gang niet en fouden hebben ; en hoe wijs-

ïïjk en verftandelijk gylieden u in het ant-

woorden gedragen hebt. Eindlijk affirme-

rende dat , voor fo veel die zaak aangaat,

U. L. gevoelen is dat fe niet veel om 't lijf

fal hebben , maar dat het flechts diend om
U. L. Requeft tot het bekomen van een

nieuwe commiffie te fteuiten , en uit een

begeerte om verzekert te zijn wat de Ko-

ning met de protettatie , daar uwe in-

ftru&ien van melden , in den fin hadde

,

en. hoe de felve op te vatten en te verftaan

is : nevens veel andere zaak en daar uwe
gefpecificeerde Brieven van gewag maken,
bondig en grondig by een geftelt en ver-

handelt : waar voor zijn Koninglijke Ma-
jefteit , en ik ook, in eigen perfoonlLL.
hertelijk bedanken. U.L. verwittigende
dat door Thadeus , den Courier , ( op het
ontfangen van uwe voorgaande Brieven
door hem gefonden , welke, fo ik ver-

trouw , gylieden lang eer nu ontfangen fult

hebben , ) ik aan U. L. fchreefhoe de Ko-
ning gefïnd was> te weten, omteftaken
alle vordere proceduren van de particula-

riteiten U. L. aanbevolen , behalven al-

leen het vervaardigen van een nieuwe
commiffie en de vrywillige belofte daar in

verhaalt : als ook dat gylieden Mr.Steven
en SirFran^oysBrian wederom naar huis

foud keeren, volgens den inhoud der voor-
noemde Brieven. En nademaal het nu
blijkt, dat gylieden geen kans altoos en
Met om de commiffie en vrywillige belofte

te konnen verwerven, falfo zijn Koning-
lijke Majefteit gift dat gylieden Mr. Ste-

ven en Sir Fran$oys op de reife naar huis

zijt } en merkende dat het noodig ware
voor hem dat hy aldaar een kloek Rechts-
geleerde hielde, fo wel om te pleiten te-

gens de Kaizerfe , Cals fe iets mochten in-

ftellen en ten voorfchijn brengen , tot na-
deel van des Konings zaak; ) als ookom
te weeren en te keeren alle citatien , inter-

dicticn» of iets anders die daar toe hinder*

lijk
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lijk mochten zijn : ) fo is het dat hy defen '

Courier en Mr. Bennet derwaarts heeft

afgevaardigt ; wien belaft isom aan U. L.

en aan een yder van u in 't byfonder , waar

hy ook U. L. mocht komen aan te treffen
,

nwe initruótien re toonen j waar uit gylie-

denfultkonnen verftaan wat dies aangaan-

de des Konings begeerte is. Dit diend

derhalven alleenlijk tot U. L. onderrich-

tinge , om geen verfoek meer te doen dat

de commiiTie,vry willige belofte 3ofrechts-
vordering gefonden worden aan denKai-
zer , om aan hem het Brevier , het zy hier

of tot Romen , te toonen : maar dat , vol-

gens yder deel in de voornoemde inftructi-

en begrepen , gy Mr, Steven en Fran^oys

Brian , alle mooglijke vlyt aanwendende ,

om met den allereerften na huis te keeren

,

en dat de gene die na blyven de zaakcn in

de gemelde inftructien verhaalt , waar ne-

men : en weeft hier van verzekert , dat,

daar gylieden de beduidinge van de pro-

teftatie,waar van mijn voorgaande brieven

en uwe inftru&ien melden, niec wel wifte,

het niet anders en was dan in de felve in-

ftruclien duidelijk gefpecificeert en ver-

klaart is : te weten , dat gylieden,met alle

uwe requeften of verzoekfchriften raken-

de des Konings zaak niet konnende op
doen, zijn Heiligheid dan het gevaar dat

daar uit mocht ontftaan , te gemoed foud

voeren ; hoe hy de gonft en vriendfchap

van defen Koning,door defe zijn fo vreem-
de en onbeleefde bejegening , fou komen
te verliefen » dies niettemin (aangemerkt

hoedanig de zaaken nu gefchapen ftaan,

en hoe feer ook de Paus des Kaizers zyde
fchijnt aan te hangen 3 evenwel, gelijk als

blijkt fo uit uw eigen Brieven , als uit

d'onderrichting die de Koning daar van
heeft , fou zijn Heiligheid de gonft en

vriendfchap des Konings graag willen be-

houden, en feer noode iets doen tot na-

deel van zijn zaak
: ) is het nu geen tyd om

zijn Heiligheid met harde en ftrafte woor-

den op het lijf te vallen , maar dat men op

een fachte en zedige manier zyn meening
uite met die woorden , welke, in mijn

voorgenoemde laatfte Brieven door Tha-
deus aan U.L. gefonden, verhaalt ftaan;

en alfo wel toe fie dat men hem niet kome
te verftoren , maar zijn Heiligheidts gonft

foeke te behouden met hem ophetaller-

vriendiijkfte te bejegenen , fonderfigmet

eenige andere proteftatie te bemoeyen,
maar om te fien wat gedaan kan worden in

fodanige affonderlijke proteftatien , waar
van gemelde inftruCtien aan Mr. Bennet
gegeven gewag maken ,• het welke nevens

defe Brieven tot onderrichting van u allen

genoeg fal dienen wat u in de zaaken U. L.

aanbevolen te doen ftaat , geenfins twyfe-

lende of gylieden Mr. Steven en Heer
Fran^oys Brian, fult in alle andere parti-

culiere verfoek -febriften om Bullen en an-

dere dingen U. L. toevertrouwt uw beft

doen om die mede te brengen j d' uit-

voering waar van, fo't nietalreedever-

ri,cht zy , zijn Koninglijke Majefteit be-

veelt aan de wijsheid der gener onder U.L.
die op den ontfangft van defen Brief by
geval aan het Hofvan Romen noch mocht
zijn: waarop, alsook op het verrichten

van alle andere zaaken, de Koning, en ik

infgelijks , zijn vertrouwen ftelt.

En nademaal * als het voornaamfte daar
op te letten ftaat, is, het ernftig verfoek

der Kaizerfe , niet alken om tegen te hou-
den dat in het toekomende den Koning
geen meer dingen toegeftaan mogen wer-
den , maar ook om de commiffie , aan
den Heer AmbaiTadeurCampegiusenmy
gegeeven, te herroepen 5 waardoor des-

Konings zaak gantfeh om verre geftooteri

fou wordenj over zulks fulr gylieden gaauw
toezien om door alle polityke middelen
het felve te beletten : den Paus, aiieKar-

dinaalen , en den geenen die tot de wel-
ftant van d' Apoftohfche Stoel genegen fyn-

hiervan veifekerende, dat, ingeval zijn'

Heiligheid den Koning fo kwam te hoo-
nen en ons., zijn Ambaffadeurs, fot'af-

L % fronteren<>
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fronreren , en tegen zijn trouw en belofte

fo aan te gaan, hy daar mede den Koning
enden gantfchen adel van ditRvkfofeer

fou verftooren , dat zy gewiflijk het ge-

hoorzaamen van d'Apoftolifche Stoel

fouden laat^n vaaren , en bygtvolg fouden
alle andere Koningryken ook fo doen » na-

demaal dat zy in het voornaamrte daar van

geenrechtmaatigheid , opregtigheid nog
waarheid fouden vinden. En dit fal hoog-

noodig zijn , na de zaak vereifcht , dat

haar wel te deegen ingeftampr en op het

hert gedrukt werde, opdatzijnHeiligheit

daar door opgehouden werde van iets dier-

gelijkstoe teftaan , tépafïeeren, of in te

willigen.

Na dat defe brieven alhier voleindigt en

zijn Koninglijke Majefteit waaren> hoe-

wel in de zelve boven aan verhaalt word,
dat fo wel gylieden, Mr. Steven en Heer
Brian, op de wederom réife van Romen
herwaarts noch niet zijnde, alsd' andere

Ambaffideurs des Konings , die op het ar-

rivement van Doclor Bennet tenHöve nog
mochten zijn , geen meer moeite fou doen
om de nieuwe commiffie en vry willige be-

lofte te verwerven , maar daar van (lil

fwygen : dies niettemin op uwe laatftge-

zondene brieven naauwer acht flaande,

blykt het klaar dat (fchoonnadegedaane
erklaaringder nieuwe commiffieaan zyn
Heiligheid , de zaak fodanig voorviel dat

des Kaizers Ambaffadeur een requefl in

leverde om de zaak des Konings aldaar te

doen dienen , het welke volgens uw fchry-

ven , Mr. Steven, aanCapimk, verhin-

derd is geworden : ) de Paus nochtans de

nieuwe commiffie te willen toedaan nier

volkomen afgeflaagen, maar U L. geot-

dineert hadde om met den Kardinaal An
conitane en Sirnonette daar over tefpree-

ken en raad te pleegen : welke onderhan-

deling door het tuffchen komen van ge

melde zaak uitgeftelt en afgebroken wiert,

zonder daar een finale refolutie en volko-

men belluit van te maaken ; dewyl dan

datter nog apparentie is om <ie nieuwe
commiflle en fchrift van vrywillige belof-

te nevens meer andere noch bondiger en
eftcclueler claufulen dan de voorgaande in

hebben, te bekomen: foishetdèrhalven

des Konings believen , dat, niet tegen-

gaande eenige woorden te voren verhaalt

,

gy Heeren Steven ert Brian , (ingeval gy-
lieden niet op de reife naar huis zijt > foo

lang als gylieden hier bly ft , 't welk de

Koning wil dat niet lang zal duuren > maar
om flechts uw affcheid re neemen ; en ook
d' andere Gezanten drs Konings fullen na

uw vertrek , na dat fich de zaak komt toe

tedraagen, hun uitteiftevlyt aanwenden
om de nieuwe commiffie en fchrift van
vrywillige belofte te mogen verwerven :

altyd op uw hoede zynde dat gylieden n in

de zaak fodanig draagt , dat de Paus daar

door niet bewogen worde om allerlei ver-

foek van den Ambafladeur des Keizers ïn't

ftuk van regtsvordt ring veel eer g.hoor te

geeven,waar door de Koning van zijn oog-

merk t'eenemaal verfteken fou zijn : maar
wilt uwe zaaken fo wyflijk aanleggen , dat

fe veel eer voorwaarts, dan achterwaarts

mogen gaan; dit doende , beveelt zijn

Koninglijke Majefteit aan uwe wysheid

en difcretie het verhandelen van defe zaak,

èn die niet te laten berufren fo fefonder

fchade kan uitgevoert worden ; noch ook

om uic re voeren, byaldiengv merkt dat

'er in diergelijke rechrspleeging gevaar

fteehr, of dat de Kaizerfe daar voordeel

by ftillen halen,- gelijfc als de Koning niet

en twyfelt of gylieden i'ulr , daar gy nu des

Koni.^fin en meenirgweet, na uw befte

kennis en verftand daar in te werk gaan.

Daarenboven fult gylieden vooral den

Faus afraaden van het Origineel Brevier

door zijn Nuntius, orn naar Spanjen of

elders gêfortderi te worden , t' ontbieden ;

en fo de N;:nriusalreede mocht vemok-
zijn , commffie hebbende om te verfoe'ken

dat het felve naar het Hor van Romen af-

gevaardigt mocht werden i datter dan een

middel
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midviel uirgevonde worde dat zijn Heilig-

heid hérh achter na zende een bevel om
daar niec van te {preken : 't welkU.L.toe-

geftaan zijnde , fo fal des Konings voor-

noemde Ambafladeur met (chijn van re-

den den Paus konnen bewegen , [eggende*

( als of het uit uw eigen. koker kwam ,

)

dat gylieden uw eigen requefl om het Bre-

vier naar Romen te brengen wel over-

dacht had : en alfo d' Ambafladeur des

Kaizers lichtlijk mocht denken dat de Paus

voor hadde om hem een vaKche Copy van

het Brevier in de hand te treken , dan kunt

gylieden daar op feggen dat gylieden wel

lyden moogt dat die zaak blijve fteken , en

dat zijn Nuntius noch iemand anders daar

van kome te (preken ; alsdan heeft men
niet te twyfelen of zijn Heiligheid fal daar

wel fonderlinge forg voor draagen > en hier

in U. L. begeerte wel haaft voldoen.

Eindlijk en ten laatften fchijnt het ook

aan uwe Brieven* fo wel aan den Koning

als aan my gefonden , dat de Paus vry wel

genegen is om een bekwaam middel te be-

denken en uit te vinden, hoe hy hier in

zijn Koninglijke Majefteit beft mocht vol-

doen $ waar onder in zijnen brief aan my
defe eene exceptie is : Tametft enim Juris-

peritorum confüiitm queefiverimus , fed nihil

reperimus quod bonis Oratoribus ftmul &
juftitüe ifhonori noftro Satisfaceret ,• fed

tarnen agimus omnia & tentamus omnes mo-

dos Regio:fit*ferenitati * ac circumfpetïion*
j

Tuxfatisfaciendi : dat is : hoewd wy den

Reclytvgdeerden raad afgevraagd hebben » ttfy

en vinden evenwel niet dat die goede afgezan-

ten , en met eenen degerechtigheiden onfe eert

Jou kpnnen voldoen ,* dies nietmin laten wy
niets ongedaan , maar neemenvaftop allerlei

tvy^en een proeve hoe men %ijn Koninglijke

Majefteit en uwe voorzichtigheid beft gouden

kpnnen voldoen, (en daar ftaat op de kant
met Kardinaal Wolfey zijn eigen hand
daar by gevoegt : My Pctre , reftras tuis

litcris pervctim quid tibi il mihi Pontifex

dix'iritde modis excooitaytdis , 4f quomodo
fubridens dicebat , in nomine Patris &c.
dat is : Mijn lieve Pieter , il^^ou welgraag
willen dat gy my in uwen brief verhaalde

»

wat de Paus tegen u en my %eide van midde-

len en manieren te bedenken ; en hoe hy al

glimplagchende %eide: in de naam des Va-
ders &c. )

Nademaal dan dat zijn Heiligheid fo

rond uit verklaarde dat hy vaft middelen
en wegen bedenkt om zijn Koninglijke
Majefteits begeerte te voldoen, fo fal het
voor al voegen dat gylieden,voorverhaalde
Gezanten , merkende in zijn Heiligheid
eenige genegentheid totreehts-^vordering

alhier , hem dit te gemoet voere , feggen-

de , dat dit de rechte weg niet en is om fijn

Koninglijke Majefteit te voldoen; en dat

gylieden evenwel door uwe wysheid kome
gewaar te worden en te verftaan uit den
Paus wat voor middelen hy bedacht heeft

,

of kan bedenken , om hem, volgens zijn

fchryven aangaande defe zaak, te verge-

noegen ,* waar over gylieden feggen zult

dat de Koning fich verheugt > en feer bege-
,

rig is om die te weeten en te verftaan ; en

na dat gylieden eenige genegentheid ofon-
genegentheid daas. toe in hem zult befpeu-

ren , uw verzoek na advënant ten beften te

jdirigeeren en aan te leggen. Weeft hier

mede van herten gegroet. Uit Rjchmond s

dm 11. van Blosimaand.

Uwe beminde Vriend»

T. Kardin. Eborac.
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XXXI.
XXXIL

Een Brief van den Paus aan den Kardinaal. Het Origineel.

Aan êtifen beminden %oon Thomas
3

Overjle bynaam van de R.Cecilia t kardinaal
vanJork.i Gekant van Onf en d' Apojlolifche Stoel.

Cotton Libr. Vitel. B, n.

ONfe beminde Zoon, groetenis en
Apoftolifche zegen.

So wanneer de Koning van Engeland en

uwe omfichtigheid uwe oude weldaadig-

heden aan ons en d'Apoftolifche Stoel met
nieuwe gedienstigheden kwaamt te ver-

meerderen y hebben wy doenmaals ge-

wenfcht om een gelegentheid te mogen
bekomen > waar door gylieden ook een

kenteken van onfe liefde mogt hebben j

edoch het was ons feer regens de borft dat

fodanig een ons eerft voor kwam » waar in

wy binnen zekere paaien van geregtigheid

Clcmcnsmct zijneigen hand.

befet zijnde,fo verre niet en konden voort-

gaan als wy wel wenfehren , uit een gene-

gentheid om U. L- dient! te doen> alfo vee-

Ie en op reden gegrondvefte redenen uwc
begeerte te rugge deden deinfen * het wel-
ke wy des Konings Ambaffadeurs der-

waarts wederkerende getracht hebben aan
te wyfen. Doch over defe en de publyke
affairen zal onfe beminde zoon , Kardi-

naal Campegius , met U. L. breder fpree-

ken.

Uit Romen. Op den laatïien dag van
Bloeimaand. M.D.C. XXIX.

Op dm 4. van Cratmaand. M, D, XXIX.

XXXIII.
Des Konings Brief aan zijn Gezanten, om de Rechtsvorderingtot

Romen. Het Origineel.

Door den KONING.
Henricus REX.

Cotton Libr. Vitel B. ir.

GEtrouwe en zeer geliefde wy groe-

ten U. L.

Sedert uw vertrek van hier hebben wy

vanll.L. verfcheiden brieven aan ons ge-

addreffeert ontfangen : waar van de laatfte

gedateert is uit Romen op den 4. dag van

de
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de laatfte maand ; en ook d' andere die gy-
lieden van tyd tot tyd gefonden hebt aan

den -» in God zeer eerwaardige Vader , on-

fen van herten feer beminden Raadtsheer

,

Kardinaal , Aardtsbiffchop van Jork , Op-
per-kerkvoogd vanEngelandjen onfen Kan-
felier : uit welkers inhoud wy advys gekre-

gen hebben hoe het afgeloopen is fo wel
uw reife derwaarts , als met het gene gy-

lieden in onfe zaaken U. L. aanbevolen

haddet verricht ,• voor welke uwe vly tige

advertentie en goet beleid wyU.L. na be-

horen danken : U. L. verzekerende , dat

wy niet weinig verwonderd waren over

uw jongfte brieven» waar in gy toont fo

weinig moed te hebben dat de Paus onfe

zaaken goetgonftig fal wefen ; vermits gy
lieden met zi;n Heiligheid over die zaak

doemaals noch niet en had gefproken, en

dat wy uit de difcourfen met Mr. Jacobo

Salviati of met een ander uit zijn naam
daar over gevoert , wy niet anders dan alle

goedgonftigheid en toegenegentheid kon-

nen vernemen * alfo lichtlijk het boven

dryven van de Kaizerfe Gezanten en het

algemein geruchte U. L. andere gedachten

hebben in gegeven; doch gylieden weet
wel dat men fulkeuitftrooyingen geen ge-

loof mag geven ; en wy vertrouwen dat

daar niet meer waarheid aan fal zijn , dan

aan het gevoelen dat men van den Heer
Ambaffadeur Campegius, alhier nu refi-

derende, gehad heeft : die wy bevinden
en ook zeker weten dat hy in zijn liefde en

genegentheid t'onswaarts heel anders is,

dan men van hem zeide , en dat hy den
Kaizer fo feer niet toegedaan is als men
wel meende. En om met U. L. ronden
openhertig te gaan, indien hyooitanders
gefint ware geweeft , onfe zaak fou haaft

een keer genomen hebben , alfo wy hem
iets ontdekten dat daar na toe helde ; in-

voegen dat men de praat en opinien van
fodanige menfchen ofvogelen , welke fin-

gen nadat fe gebekt zijn, weinig geloof

moet geven j niet twyfelende ofuwe dif-

cretie fal dit ook wel nadenken , en dat gy-
lieden eer nu door uw vlytig folliciteren

den weg fult gebaant hebben om byzijn

Heiligheid den Paus uwe commiffie afte

leggen, en alfo het tegendeel bewefen:

't welk ons feer lief en aangenaam fal zijn

om te hooren j willende en begeerende

derhalven van U.L. volgens het groot ge-

voelen en vertrouwen dat wy van en op
U. L. hebben , dat gylieden in het verhan-

delen en uitvoeren van uwe commiffie

geen tyd altoos fult laten verlooren gaan,

maar op d'eene wyfe of d'ander een middel
uitvinden , fo 't niet aireede gedaan is, om
de fel ve aan den Paus voor te dragen; waar
toe , wy vertrouwen dat de goede raad en

advys van den Biffchop van Verona niet

weinig vorderen fal ; en aan wien , fo

gy om den Paus zijn fwakheid of ziekte

hem nu en dan niet en moogt komen te

fpreken
,
gylieden ten laatften onfen gant-

fchen fin » meening > en voorneemen fult

openbaaren , in fulker voegen als uwe in-

ftruclien ofcommiffien tot dien einde U.L.
gegeeven en toegefonden , inhouden :

want gewiflijk het fal vry veel doen tot be-

vordering van onfe affairen , dat gylieden

aldaar een by der hand hebt die onsfo hou
en getrouw is, te weten de Biffchop van

Verona, die tegens den Aardtsbiffchop

van Capua wel op mach, en dien Vos in

zijn loofe ftreken fal konnen vangen : alfo

men oordeelt dat hy een van de voornaam-
fte autheuren is dewelke alle die valfche

logens , liftige praktyken , en faamroo-

vingen gefmeed en uitgeftrooit heeft tot

nadeel van onfe affairen, die niemand fo

behendig en dra gewaar worden fal , als de

Biffchop van Verona ; en daarom moet gy-

lieden op allerlei mooglijke middelen

hem foeken te winnen,- gelijk wy niet en

twyfelen of gylieden foekt over alfo veel

goede vrienden te maken en te behouden
als doenlijk is ; hier in U. L. fo gedraagen-

dc , dat uwe kloekheid en yver aan alle

kanten uitberfte , en het openbaar worde
M dar
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dat gylieden niet anders voor hebt dan om
d'aflfairen,(onder uitftel en vertrek, tot een

gelukkig en gewenfcht einde te brengen ,•

het welke wy, daar gyliedenmoogtvaft

opgaan, in het allerminTr.e niet en lullen

vergeren. Doch evenwel zün wy verwon-
dert, dat, hoewel gy Mr. Steven van on-

fe aftairen tot noch toe geen einde konde
maken» gyondenuflcbenons niet en hebt

laten weten wat daar is gedaan in'tftuk

van fodanige bullen die gereed te maken
waren tot bevordering van onfe particulie-

re zaaken , daar uwe Brieven niet eens van

verhalen j willende en begeerende derhal-

ven dat gy ons met de naafte Brieven ad vi-

fere hoe het daar meegefchapenis; alfo

wy wel weten dat gy niet alleen uit onfe

voorgaande Brieven en fchriften,maar ook
uit de gene die u nu toegefonden worden

,

genoegfaam en ten vollen van onfen fin

en welbehagen onderricht zijnde , u fo

wilt kwyten , als wy volkomentlijk van u

zijn verwachtende, en alfo dat goet ge-

voelen , het welke wy van u hebben » be-

krachtigen , daar wy tot uwer heil en wcl-

ftand , als gefegt , ons gevoelig van fullen

toonen. Gylieden fult ook met den Bif-

fchop van Verona in befprek tredende

,

uit hem konnen verflaan op wat wyfe gy-

lieden hem tot het Kardinaalfchap beft

foud konnen promoveeren of voortfetten;

op hem verfoekende,dat hy om de menig-
voudige goede vruchten die daar uit fou-

den mogen voortkomen , fich gelieve tot

des felfs aauneeminge tefchikken, fohet
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te verkrijgen is ; want zijn vroomheid,
wijsheid , ervarentheid , getrouwheid, ea
andere uiefteekende loflijke deugden en

verdienden aangemerkt zijnde , oordee-

len wy dat niemand nu in defe tijd daar toe

fo bekwaam is als hy : en hier om fal het

ons feer liefen aangenaam zijn , dat gylie-

den het door alle mooglijke middelen en

wegen foekt te verrichten. En eindlijk be-

geeren wy dat gylieden hem toone hoe fe-

rieuflijk wy aan U.L. daar over gefchreven

hebben, op dat hy het Ons, daartoe ge-

avanfeert en geprefereert zijnde, dies te

meer dank mach weten , en allefins meer
volkomen toegedaan zijn. Onfe begeerte

is ook dat gylieden ons met uw naafte Brie-

ven advifere wat voor Advocaaten gylie-

den in onfe zaaken gebiuikt, hoe men fe

noemt en van wat aanfien dat fe zijn i en
dat gylieden ook alle mooglijke vlyt aan-

wend om zeker voortreffelijk enuitftee-

kende Priefter , Monnik, of iemand an-
ders aan de hand houd die fou mogen

,

konnen of willen onfe zaaken maintine-

ren en ftijf aanhangen, dit voor vaftftel-

lende auod Pontifex ex jure divinononpe-

ttjidifj>enfare,&c. dat is: dat de Paus vol-

gens h$t goddeltjk_recht geen abfo linie *f af-

laat kan geven , iSc. Dat gylieden ons ook
laat weten hoe in alle deelcn onfe affai ren

haar toedraagen , voor foo veel wy ons

fonderling op u verlaten. Gegieven tnder

onfen %tgel , of ons SUt Greenwieh , den 6
van Grasmaand.

Den ij. vtn it Ttmttmcund, M.Dt "X.XIX.

XXXIV.
Des Konings Brief aanzijn Ambajfadeurs , ever de reden zijner

verfchijninge voor Haar. Het Origineel.

Aan on^egetrouwe en ^ter geliefde }\aadtsbeeren Mr. Wi&em Bennet , Doftor in beide Rechten-,

den Heer Gregorius de Caffalis , Rjddcr : en Mr. fieter Varmes , on^en Gehtimfchryver

inde LatijnJ'cheJ'aal ; onfe Ambaffadeurs , rtfidertndtaankctHofvunfymtn , enaan

yd<r van Haar in het byzonder.
£>oor
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Door den KONING.
Htnrkus REX.

Cotton Libr. Vitel. B. 11.

GEtrouwe en zeer geliefde wy groeten

U. L. van herten.

In onfe voorgaande brieven en fchriften

aan U. L. Heer GregoriusenMr. Pierer,

nevens andere uwe Coüegaas doenmaals

tot Romen rezidcrende gezonden , en uit

zodanige conferentie die wy met u Mr.
Bennet voor uw vertrek hebben gehad,

wierd U. L. bericht gedaan hoe het met

onfe zaak, hetftukdeshuwlijks, gefcha-

pen ftond , en hoe het voorneemen was

dat het proces daar over voor de Paus zijn

gezanten alhier , daar toe gevolmachtigd

zijnde, fou dienen. Sedert die tyd, de

zaak daar op in overleg genomen wefende,

hebben de gezanten , alle behoorlijke

ceremoniën eeift afgelegt hebbende, my
en de Koningin geciteert om op den 18.

van defe maand voor haar te compareren :

welke comparitie behoorlijk van ons beide

wierd waargenomen , in 't werk gefteit

,

en met alle daar toe dienende ceremoniën

volvoert : als wanneer de Koningin haar

meer op d'AmbatTadeurs des Kaizers dan

op de gerechtigheid van haar zaak verlaa-

tende , en denkende lichtlijk door beufel-

achtige verfchooningen de zaak tot haar

voordeel uit te ftellen , heeft heden ten

dage daar tegens geprotefteerr , ingeeven-

de zekere fchriften en haar beroepende op
de Rechters ; allegeerde ook dat de zaak

door zijn Heiligheid den Paus was inge-

trokken , en dat het proces voor hem moft
dienen , verfoekende dat haar bekwaame
tyd mogt vergont worden om bewys daar

van in te brengen : waar op de Rechters

haar uitftel gaven tot op den 21. vanden
zelfden maand , om daar over te zitten en

hun fin en intentie te verklaaren. De Ko-

ningin in eigen Perfoon en wy door den

Advocaat belaft zijnde op den zelfden dag

te compareren , en om aan te hooren wat

uitfpraak de Rechters daar over fouden ge-

ven : als wanneer wy en de Koningin ver-

fcheenen, en hoewel dat gemelde Rech-

ters in het breede en ten vollen verklaar-

den fo wel d' oprechtigheid van hun ge-

moed , om zonder gonft , aanzien van

Perfoonen , en in de zaak gerechilyk en

onzydig te gaan > als ook dat zy diergelijke

verfebooning, beroeping en termyn van

bewys, als boven verhaalt, niet en kon-

den noch mochten vergonnen : doch zy

evenwel by haar voorige hertnekkigheid

en appel, het welke ook by de Rechters

afgeflagen wierd , blyvendei en zy voor-

genomen hebbende om verder in de zaak

voort te gaan , wou de Koningin niet lan-

ger toeven om d' uitfpraak van de Rech-

ters t' aanhooren , maar liep voort ten Ho-
ve uit i waar op zy tot driemaal geroepen,

en nu en dan op nieuw geciteert wierd,-

doch zy weigerende te compareren , wiert

fe by de Rechters voor een hertnekkige

verklaarden haar aangefeit om op de naaft-

komende vrydag wederom te verfchy-

nen j en op fodanige poinclen en vraagen

als haar voorgeftelt fouden werden t' ant-

woorden. Zo dat men nu niette twyfelen

heeft ofzy fal na haar uitterfte vermogen

alle middelen in'twerk ftellen , fo door

haar eigen verfoek als door haare Vrien-

den, om te verwerven en te bekomen het

geene met pleiten , opfehorten , of an-

derfins het behoorlijk procederen over

defe zaak mogt tegen houden. Ziende dan
nu hoe het met defe onfe zaak gefchapen

ftaat en waar fe op ruft, (noodigendien-

ftig om de groote gevolgen die daar aan

valt zijn , te weeten , niet alleen om onfe

M 2 "confeientie
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confcientie t' ontlaften , maar ook om fe-

ker te gaan in 't ftuk van onfe fucceffie en'

de welftand van dit ons Ryk en Volk te be-

zorgen > dat fe metten allereerften waar
Benomen en voltrokken werde : ) heeft

het ons derhalven raadfaam gedacht om
U. L. van het boven verhaalde bericht te

doen , op dat gy van alles dies aangaande

volkomen onderricht zijnde , op het aller-

fcherprte foud mogen toefien datter by irj n

Heiligheid aldaar niets palTeere oftoege-

ftaan worde dat regel recht den fpoedigen

voortgang in defe zaak te rugge mogt fei-

ten of opïchorten , 't fy met de zaak voor

'c recht te fleepen, of interdidiede doen >

&rc. Maar ingeval iets diergelijks by die

aan de zyde des Kaizers of zijn gezanten

&c. ondernoomen ofverzocht worde, dat

dan mannen van alfo groote fchranderheit,

yver
,
geleerdheid en ervarenheid zulks

foeken te ftuiten , en dat fo wel op fodani-

ge gronden of redenen en confideratien te

voren gefpecififeert , als met het Voordel-

len van d' allergrootfte oneere en onver-

draaglyke fchade die de Paus daar mede
zijn Gezanten fou aandoen , en hoe het

ook ilryd tegen zijn Bulleencommiffie

,

alsook tegen zijn vrywillige belofte daar

overgepafifeert j behalven noch die onge-

meene groote moeyelijkheid en onluft die

zijn Heiligheid ons , en ons Koningrijk

toevoegen fou , gantfch tegen onfe meri-

ten of verdienften ; uitbreidende met ee-

nen die andere ongemakken , onluflen,

en onheilen , in de voorgaande fch riften

verhaak, die zijn Heiligheid en d'Apo-
ftolifche Stoel daar over wedervaaren fou-

den , en welke de geheele Chriftenheid

wel te degen fouden fmerren , endierge-

lyke redenen meer daar toe dienende, kunt

gylieden opftellen en hem voordraagen :

hem met eenen indachtig maakende het

groot gerief en gemak dat zijn Heiligheid

daar by heeft * nademaal dat defe zaak al

hier in Engeland afgedaan wordende , de

Paus dan ontflagen fou worden nie.t alleen

van de moeite > diehy, nuindefetydzy»
ner ziekte tot groot gevaar van zyn leeven,

daar me fou hebben : aangemerkt de zaak

vanfo grootbelang is dat ie geen uitftel al-

toos langer maglyden; maar zijn Heilig-

heid fal ook , d' uitfpraak alhier geschie-

dende, alle ongemak en onmin van zijn

fchouderen affchuiven , die hy , de zaak

elders dienende ,
gewiflijk op zijn hals fou

haaien. Dit alles wyflyk en met rypen raat

overwoogen zijnde, zal zijn Heiligheid,

vertrouwen wy, niet alleen nalaaten van

te doen of een vonnis te ltryken over iets

dat tot verkleining of nadeel van zijn ge-

melde commiffie mogt (trekken i maar
veel eer door alle mooglijke middelende
zelve, en ook fodanige rechtszaaken die

door zijn voornoemde gezanten uit kracht

daar van uitgefproken mogten worden »

verfterken j 't welk wy d' oprechtigheid

,

vroomheid , en volmaakte wysheid van
zijn Heiligheid toevertrouwen : ja, dat

hy als een leer liefhebbendeVader envrint,

onfe goede , rechtveerdige , en redelyke

afFairen en begeerten met gonftige oogen

zal begenadigen , en de zelve veel eer met
alle vlyt voort fetten , dan iets doen , of
toelaaten dat gedaan worde , 't welk ee-

nigfins tot prejuditie , fchade ofnadeel van

onfe fo rechtvaardige zaak mogt ftrekken.

Eindlijk en ten laatften is onfe wil dat gy-

lieden , des nood zijnde , voorfteld , na

eifch der zaake , hoe ongevoeglijk het fou

zijn , dat defe onfe zaak voor het Hofvan
Romen dienen fou en aldaar uitgefproken

worden , die geheel aan het goeddunken
des Kaizers hangt > alfo hy zulk een magt
van Volk daar ctigteby heeft, dat, vol-

gens de Paus zijn eigen fchryven> zyn ftaat,

leven en alles in des Kaizers hand is , wiens

Heirlegers hem , na hun welgevallen , of
uithongeren, of in 'tleven konnen houden.

Insgelyks zult gylieden niet vergeetenop
te haaien het voorrecht van onfe kroon en

Koninglijk rechtsgebied, volgens d' ou-

de wetten van ons Koningrijk , welke niet

toe
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toe en laaten dat de Paus iets doe tot na-

deel daar van , en ook wat groot gevaar fy

fouden loopen , die fich mochten verftou -

ten om iets diergelijks hier te brengen of

aan het Rijk tevertoonen, daar onfejong-

fte Brieven , door Alexander gezonden, in

het breede gewag van maken. Nademaal
nu dat U. L. hier fo nette kennis van hebt

,

en ook niet onkundig zijt van hoe groot

belang de zaak is en hoe diep dat fe ons in

het herte fit » en wat een grooten dienft en

voordeel gylieden ons hier mede kunt

doen , ik fwyge de groote dank en eere die

gylieden daar door fult behalen en in leg-

gen : fal ik derhalven hier in niet breeder

gaan , maar het verhandelen en het vol-

komen uitvoeren van fo een hoogwicbtige

zaak, uw wakker» wijs, en voorfichtig

beleid opdragen : niet twyfelende ofgy-

lieden fult voor al nu dapper uit uw oo-
gen fien > en u felven hier in fo kwyten, op
dat het klaar mag blykendatuwedaaden
met ons volkomen vertrouwen en ver-

wachting over een komen, endefezaak
niet minder ter herten nemen da n gy weet
dat fe in de grond van ons herte gemetfelt

licht , noch ook dan gy weet dat de hoog-
wichtigheid en nootzaaklijkheid van de
zaak felfs vereifcht. Dit doende, behal-

ven de eere die gylieden by alle man fult

inleggen , fullen wy uwer belooning in

friffche gedagtenis fo houden,dat gylieden,

uw reife,ongemak, moeyte, hooftbrckinge
en wat daar meer aan vaft is , op de befte

wyfe beileed geweeft te zijn, fult oordelen.

Gegeeven onder ons %egel , of ons Palais
van Bridewel of den Z\. dagvanjunius of
Zomermaand.

Uit Romen. Den j. Hooymaand. M. D. XXIX,

XXXV.
Doftor Bennets Brief> toonendehoe weinigmoedhy heeft om iets ly den

Paus uit te werken. Het Origineel.

HEt fal zijn Genade gelieven te ver-

ftaan dat wy op den fefde dag van de-

ze maand by zijn Heiligheid de Paus wier-

den ontboden : alhoewel wy ernftlijk had«

den verfocht om audiëntie te mogen heb-

ben , kort daar aan na dat hy uit zijn laat-

fte fiekte was opgefiaan, daar hy 's daags

daaraan wederom kwam in te ftorren , na

dat ik mijn eerfte audiëntie by den Paus

bekomen had, 't welk was op den 21. van

de laatfte maand. Na tlat wy een gerui-

men tyd met den anderen reden hadden

gevoert over zijn Koninglijke Majefteits

zaak, (waarvan wy, eindlijk, in onze

algemeine Brief aan zijn Genade gefchre-

ven hebben, dienende tot verzeekering

van veelerlei ongemakken en perykelen

die zijnHeiligheid en d'Apoflolifche Stoel

fouden overkomen, in geval hy de zaak
kwame af te ftemmen : ) heb ik hetfeer

dienftig geacht om op die felfde tijd des
Konings beleefde Brief en die van zijn Ge-
nade over te leveren , en alfo met eenen
zijn Genades credentiaale Brief aan zijn

Heiligheid den Paus te toonen. Na dat hy
nu de voornoemde Brieven had geleefen

,

gaf hy my te kennen hoe dat hy uit zijn Ge*
nades Brief merkte dat ik een zeker cre-

dentiaal Brief had om aan hem te toonen »

die van groot gewichte en belang was , ra-

kende hem en d' Apoftolifche Stoel. Ik
gaf aan zijn Heiligheid te kennen dat hy
zijn Genades getrouwheid en gedienftig-

heid beft kende 3 en ik verfocht op hem
M z de.
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demoediglijk re willen gelooven dat defe

dingen buiten twyfel volgen fouden , te

weten , dat by aldien zijn Heiligheid op
het woelen van de Kaiferfe , het proces

uit Engeland herwaarts wilde roepen om
alhier tot Romen te dienen, dat hyzijn

Koningrijke Majefteit daar mee niet alleen

fou komen te vertoornen, die altijd een

fteunfel en voorlrander is geweefl: , van

d' Apoltolifche Stoel : maar ook van we-
gen dit ongelijk , zijn Koninglijke Maje-
fteit en zijn Koningrijken , nevens meer
andere, zonder te konnen beteren, doen
vervreemden van de devotie en gehoor-
zaamheid aan d'Apoftolifche Stoel. Dit
ftelde ik den Paus voor oogen dat zijn Ge-
nade al klaar voor oogen fag , ingeval zijn

Heiligheid dit ten gevalle van de Kaiferfe

wilde doen: Ja, daarenboven zeid ik dat

zijn Genade aireede te gemoed fag de

gantfche verwoefting der Kerke van Enge-
land, en met eenen ook dat hetuwPer-
foon fou gelden; en dat zijn Genade met
traanen in de oogen op een jammerlijke

wyfe my beval fulks aan zijn Heiligheid te

toonen. Hier nevens gaf ik ook zijn Hei
ligheid te kennen , dat, hoe ook zijn Ge-

nade in de zaak fou procederen, hy gefint

was daar in fooprechtlijk, onzydig, en
rechtmaatig te gaan dat hy fich veel eer

van lidt tot lidt wou laten rabraaken , dan
uit gonft ofvreefe tegens uw gemoed of de
gerechtigheid aan te gaan. Ik heb daar dit

ookbygevoegt , dat, nadien zijn Heilig-

heid fo wel verzekert mach wezen dat zyn

Genade in defe zaak niet dan na gerechtig-

heid te werk faJ gaan, hydiestevrymoe-

diger de Kaiferfe mag weigeren om het

Proces niet hier, maar in Engeland, te

laten voort gaan , aangefïen dat de Ko-
ningin en de Kaizer niet andeis en konnen
begeeren dan dat recht en behoorlijk is,

het welke zy by zijn Genade en mijn Heer
Campegius fo wel daar , als hier konnen
hebben : en alfo fou zijn Heiligheid fich

van veel moeite en bekommering des ge-
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moedts konnen omflaan , daar hy mee be-

lemmert fou zijn , ingeval dat men d'oor-

zaak daar van alhier kwame te weten, al*

waar aan d' eene kant de Konings-gefinde

,

en aan d'ander de Kaiferfe hem geduurig

laftig fouden vallen. Hier opantwoorde
zijn Heiligheid al fuchtende en weenende,
leggende: dat hy nu den ondergang van

het Chriftendom fag , fich beklagende dat

by fo ongelukkig was dat hy dien dag moft

beleeven, en fulks nietenkondekeeren,

berfte eindlijk uit in defe woorden : God
is mijn Rechter engetuige dxt ikjjetfo graag

voor den Kjning wou doen als voor my ^el-

ven i en hier toe acht ikjny tenhoogjlen ver-

plicht , doch hierin kan ik_%ijn begeerte niet

voldoen , ofil^fott merklifk. onrecht doen,

mijn confeientie befwaren , een lafier op mijn
hals halen, end' Apoftolifche Stoel een on-

eere aandoen i affirmerende dat %ijn f{aad

Hem te gemoed voerde dat , nademaal de

Kjii^erfe een Mandaat van de Koniwinne
hebben om uit haar naam te ver^oekfn dat

betf{echt aldaar in Engeland niet en mag die-

nen » dat Hy't derhalven vangtreebtigheidts

wegen niet en kan weigeren ; en dat oal{ de

gantfche Signature van dat gevoelen is ; fo

dat of hy al van herten fou willen doen het

gene den Kjtning wel gevalt , echter niet en

kan, nadien die Signatur e hem fouden tegen

vallen *o wanneer het Requeji aldaar ingfgee-

ven wierd. En alfo het nu laat wierd na-

men wy onfen affcheid van zijn Heilig-

heid , dewyl wy van den Pansfo veel niet

en konden verwerven dat het proces al-

daar niet en mocht dienen, fo lieten wy
onfe gedachren gaan over des felfs uitftel

,

ter tijd toe dat zijn Genade de zaak aldaar

ten einde bracht. , Eindelijk liep de refolu-

tieuitop een nieuwe vond, waar van wy
in onfe algemeine Brief een wydloopige

befchryvinge hebben gedaan. Zijn Genade
mag fich wel verzekerd houden dat Mr.
Gregorius geen moeite noch arbeid ont-

fien heeft: al korte het ons leven fo kon-

nen wy niet meer doen. By aldien zijn

Genade
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Genade het woelen en wroeten van d'Am-
bafladeurs des Kaizers endeFerdinandos

iag, hy fou fich verwonderen; zy fitten

niet een oogenblik ft il. Weshalven alhier

fo langteblyvenen niet uit te richten valt

verdrietig , dat weet God > wien ik bidde

dat hy U. E. in gefondheid en voorfpoct

lange jaaren gelieve te beware», Ik bidde

zijn Genade dat hy my in alle ootmoct
digheid aan zijn Koninglijke Majefteit

gelieve te recommandeeren , endatziji

Genade dit mijn Hecht ïchryven ten goe-

den houde. Rewiew den 9. van Hooy-

maand.
Uwe Capellaan ofHof Prediker.

W. BENNET.
Den ij. van Hoefmaand.

x x x r 1.

De Paus zijn Briefaan den Kardinaalover het afftemmenvan het Recht ,

om in Engeland niet te dienen. Het Origineel,

Cotton Ljbr. Vitel. B. 11.

ONfe beminde zoon groetenis en Apo-
ftolifche zegen.

Het is kwalyk met de pen te befchryven

met wat voor een fwaarigheid ofveel eer

droefheid wy genoodzaakt zijn geweeft

om het proces aldaar bevoolen hier te laa-

ten dienen ; want offchoon de gerechtig-

heid van de zaak folang geen uitftel mocn-

te lyden > wy nochtans dewelke dien door-

luchtigen Koning, van wegen zijne zon-

derlinge dienftën aan ons end' Apoftoli-

fche Stoel bewefen, in alles begeerente

behaagen, gelyk als onfe gewoonte is ge-

weeft > zijn wy «chter ter naauwernood
daar toe gebracht , fchoon ons de gereg-

tigheid daar toe dwong, dat wy iets tegen

zijn wille fouden toeftaan. Wy zijn ook,
mijn Zoon , niet min bedroeft geweeft

om uwent wil > dewelke , alfo wy bemerkt
hebben , fo feer defe zaak ter herte neemt
als uwe getrouwheid en liefde vereifchen

;

doch evenwel 't geene men aan de gerech-

tigheid overgeeft , behoort fo verdrietig

niet te vallen , voornaamlijk daar wy fe fo

lang hebben uirgeftelt , en alles eerft by
der handt is genomen geweeft om daar toe

niet te komen. Wy wenfehen dan gy hi&r

in uwe fonderlinge wysheit en kloekmoe-
dige zagtmoedigheid wilttoonei, en u
zelven laten voorftaan dat het gene nu is

wy , (die altyd hebben getragt , fo veel
als ons vry ftond , om u te behaagen in 't

geen wy van wegen uwe feergrootever-

dienften gedaan hebben, en altyd zullen

doen > ) tegen wille en dank en van rechts

wegen daar toe gedwongen zijnde, gedaan
hebben al wat wy gedaan hebben; wy ver-
maanen u ook met alle vly ten uit enkele
liefde dat gy den Koning in zijn gewoon-
lijke toegenegenthcid t'onswaarts ftyven

en fterken wild , en hem verzekerende
dat daarom onfe oude liefde engenegent-
heid tot kern nooit te minder fal zijn, en
't geen wy. Yan uwe ©miïchtigheid komen
t'ontfangcn zeer aangenaam : gelijk als

onfe beminde zoon, de Kardinaal Cam-
pegius , defe dingen uwe omfichtigheid

breederzal voordraagen.

Uit f{pmen by St. Pieter onder denBjng
des Viflchers , if.vanBIoeymaandM.D.-
XXIX. in betfetdejaar van ons Paufdom.

BLOSIUS.
2<5. A&c
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26. A&e verleent in het 22. jaar van Koning Henrik
de VIII. zijn Regeeringe.

XXXVII.
Een AÜe om zijn Koninglijke Majefteit van Engeland t' ent/laan van zo-

danigefommen van penningen die zijn Onderdaanen , op wat wyzt dat

het ook mocht zijn , van Hem tepretendeeren hebben.

ITem quidam aliabillaformant cujufdam
aBut infe continent , exh ibita efi frafato

Domino f{egi in Parliamentt fradiho , cu-

jus (juidem billet tenorfequitur in hac verba'-

dat is , daar is ool^ een %eker ander bilt ofge-

schrift , in maniere van een qeker afte vertoont

aan den voornoemden Heer Kroning in betge-

melde Parlement , den inhoudvan welkj Bill

ofgefebriftwas ah volgt :

Des Konings ootmoedige, getrouwe,

en goede Onderdaanen , de geeftlijke en

wereldlijke Heeren , en het Onderhuis of

de Gemeente in dit tegenwoordig Parle-

ment vergaderd , in overleg neemende

en indachtig wordende d' on waardeerlijke

koften , laften en uitgiften , welke zijn

Koninglvke Hoogheid noodzaaklijk heeft

moeten doen , federt dat hy de kroon
,

ftaat , en Koninglyke aanzienlijkheid heef^

aangenomen ; voor eerft , fo wel om te

dempen een rechtfehapen gevaarlijke en

vervloekte Icheuring , opgeftaan in de

Kerk; Cwelke fcheuring door de voorfie-

nigheid van God Almachtig, endoor de

wysheid , voorilchtigheid , en hulpe van

zijn Koninglyke Majefteit tot des felfs gro-

te eere , lof, en reputatie geheelt is ge-

worden; alfo de vyanden der Kerke doe-

roaals gereformeerd waren , en tot de ge-

reformeerden wnren overgegaan en met

de zelve vereenigt, en dat de vrede over

al gemaakt en gellooten was : ) als ook om
in den toom te houden d' onverzaadlijke

«n ongeregelde eerzucht der gener, welke

na de Monarchie des Chriftendomsfton-

den , twift , twedracht , en twefpaltig-

heid overal fochten aan te rechten j voor-

genomen hebbende, had het haar flechts

mogen gebeuren, om niet alleen dit Ko-
ningrijk, maar ook alles onder haar magt
en geweld te krygen. Om dit dan te we-
derftaan , wierd zijn Koninglyke Hoog-
heid gedwongen , (na d' algemeine Vrede*
door de groote neerftigheid , arbeid en
moeite van zijn genades beleid , geeffe&u-

eert, endoor fommige van d' onderhan-
delaars onlangs gefchonden en gebroken;
met te toonen hoe de Trevis daar op we-
derom was gemaakt) de wapenen aan te

grypen. En behalven en nevens de merk-
lyke en exceflive fchatten en middelen die

zijn Koninglyke Hoogheid in zijn eerfte

oorlogen hadde hefteed torvoorftand der

Kerke, tot befcherminge van het Katho-
lijk geloof, en van dit Koningrijk , mits-

gaders van het Volk en d' Onderdaanen
daar van, fo moeft hy nu en dan weder-
om merkliike groote en nieuwe onkoften

doen , fo om vei fcheiden legers te water
en te lande t' onderhouden , als ook om
diverfche en veelvoudige contributien

,

waar doot*hy zijn eigen Onderdaanen bin-

nen 's Landts in rufte , vrede en ftilte mogt
houden ; 't welk fofubtyl ondernomen en
beftiert is geworden , dat (fo wanneer
meelt alle Godvruchtige Chriftenen dap-

per geplaagd zijn geworden met grouwfa-

me oorlogen , twift, twedracht , en fcheu-

ringen j
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ringen» en dat d' Opperhoofden en Vor-

ften der Wereld gevangen genomen wier-

den; Steden, Dorpen en Frontier-plaat-

fen door geweld en oproer ingenomen

,

verwoeft , verbrand en gedemolieert ,•

Mannen , Vrouwen en Kinderen dood ge-

flagen j Maagden , Vrouwen , "Wedu-
wen , en godvruchtige Wyven gefchon-

den en gefchoffiert , Heilige Kerken en

Tempelen ontreinigt en ontheiligd ,* de re-

liquien of overblyffelen der Heilige on-

eerbiediglijk mishandeld wierden, waar

op hongers-nood en fterfte in d' omleggen-

de Landen is gevolgd , en overal door-

gaans verwoeftinge , verderf en confufie

ontftonden : ) dan waren des Konings On-
derdaanen in al defe ryd, doordehooge
Voorfienigheid en wys beleid van zijn Ko-

ninglijke Majefteit bewaard , befchermt,

onderhouden , en van alle defe ongemak-

ken en perykelen bevryd ; endaarwierd

door d' eene en d' ander middel daar info

voorzien, dat zy altyd een goede bekwa-

me gelegentheid hadden om Koophandel

te dryven » neeringen , handteringen en

Ambachten te oeffenen om hun brood te

winnen ; 't welk onmooglijk was om te

doen , hadde zijn Koninglijke Hoogheid
door continuele ftudien , rotfen en reifen,

en met onukfprekelijke koften , het groot

gevaar van d'aanfiaagen en exploi&en ,

aangeleid om de vyanden wedero/n tot

vrede te brengen, afgeweert engekeert
op vreemdelingen; waar op ten laatften

fuik een vrucht en effect is gevolgt, dat

door des Konings beleid, macht, en uit-

werkinge een algemeine vrede onder alle

Chriften Potentaatenis getroffen j en dat

nu dit Koningrijk, God fydank, geftelt

is in een vryer, beter, en meergewiiTe

en nutte unie en vriendfehap met alle bui-

tenlandfche partyen» dan ooitisgeweeft

daar men gedachtenis van heeft. Geden-
kende daarenboven dat zijn Koninglijke

Majefteit in en ontrent het voorverhaalde
j

geaootzasürt is geweeit om te gebruiken
|
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niet alleen fodanige fommen van pennin"
gen die uit eenige vrywillige conti ibutien

van fyn goedeOnderdaanenzijn gefproten,

maar ook dat noch meer is verfcheiden

andere merklijke en treffelijke fommen
geldts uit zyn eigen fchat-kift en jaarlijkfe

inkomften , die de Koning anders voor
fich felven en tot zyn eigen gebruik had
mogen behouden , daar toe heefc moeten
gebruiken ; onder welke veelvoudige
fommen fo geimployeert, zyn Koninglyke
Hoogheid ook, als genoeg is bekent en
klaar blykt by de rekeningen daar van in-

gegeeven , tot dien einde, en nergens an-
ders toe, heeft aangeleid alle fodanige

penningen, welke door eenige van zijne

Onderdaanen en volk , fo geeftelyke als

wereldyke perfoonen zyn Koninglijke
Majefteit toegebracht zijn geweeft by ma-
nier van verfchot en leeninge , in het by-
fonder, ofdoor eenige fchattingen j zijnde

een zaak fo wel aangeleid en befteed, (aan-

merkende de groote en menigvuldige
vruchten die daar uit zyn voortgekomen »

ter eere , tot verzekering , welftand

,

volkomen gerief, en geduurigegeruftheid

van dit Rijk, ) dat geen ding beter noch
bekwamer tot trooft van zyn Onderdaa-
nen gewenfcht, bedacht noch in't werk
gefield konde worden. Hierom is het dan
dat met gemeener Hemmen en door d'au-

thoriteit van dit tegenwoordig Pailemenr,
voor haar felven en voor de gantfche Ge-
meente des Rijks welke fy reprefenreeren,

vry willig, gulhertigen volkomentlijkaan

zyn Koninglijke Hoogheid , uyt kracht

van dit tegenwoordig Pai lemen
,
geven en

fchenkken alle en yder fomme en lommen
gelts, welke hy aan haar, en yder van haar»

ichuldig is of mogtzyn, van wegen enig

geld of iet andersaan zyn KoninklijkeMa-
jefteit voor defen gedaan , of betaalt , by
maniere van verfchot ofleeninge, ofop
enig brief of brieven, onder des Konings
eigen hand en zegel , algemeen ofparticu-
lier , brief» miflive , obligatie , ofby

N eenige
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eenige taxatie of fchattinge , uit kracht van

eenige commiiïïe of commiffien » o£

door eenig ander middel ofmiddelen hoe-

danig datfe ook voor defen tot dien einde

mochten gepafleert zyn , en dat geheel en

al> vry en vrank, uiteen gulhertig, feer

gewillig en toegenegen gemoed.voor haar,

haare erfgenaamen , executeurs, fuccef-

feurs, niet toerekenen , ontdaan en kwyt-

fchelden aan zijn Koninglyke Hoogheid >

zyn erfgenaamen en fuccefiTeurs , en dat

voor eeuwig enaltyd > alle en yder der

voorfchrevenefommeoffommen van pen-

ningen en yder gedeelte daar van , mitfga-

ders alle en yder proces of procelTen > re-

queften, afvorderingen , obligatien,&c
welke zy> ofeenige van haare erfgenaamen

executeurs of fucceflTeurs daar voor,ofvoor

eenig gedeelte daar van > gehad hebben of

mogen hebben ; tot dien einde zyn Ko-
ninglyke Majefteit zeer ootmoedig en

Yriendlyk verzoekende , om daar van te

klaarder ontflagen te worden , dat daar

toe order gegeeven en zulks vaft geftelt

mag worden by den Koning > onfen voor-

noemden fouverain Heer , by de geeftlyke

en wereldlyke Heeren , en het Laagerhuis

van dit tegenwoordig byeen vergaderd

Parlement ,• en volgens des zelfs autori-

teit en macht , dat alle beloften , obliga-

tien, handfchriften en obligatoire brieven

,

onder des Konings eigen zegel , fignet,

ondertekening met zyn hand of hetgioote
zegel gepaiTeert» en andere obligatien of

beloften , hoedanig datfe ook zyn , ge-
had of gemaakt aan eenig Perfoon of Per-

foonen , geeftlyk of wercldlyk , Graaf-
fchap , Stad , Burgt , Dorp, Kloofter,
Kerk, Hoofdkerken of particuliere, aan
eenige gilden , Corporaalfchappen

, Col-
legien, Compagnie, of wat het ook fou

mogen wefen , gevolmagtigd zijnde tot

eenige obligatie, in het fpeciaalofinhet

algemein
, gefamentlvk of hooft voor

hooft, voor fo veel aangaat eenig verfchot

of vrywillige leeninge t of de wederom
betaalinge van eenige fomme offommen
van penningen daar voor 3 van nul, geener
waarde en krachteloos mogen zyn. Cui
quidem biüx probe & ad plenum inttlhÜ<&

per ditJum Dominum\\egetn ex affenfu if au-
thoritate Parliamenti pmeditlitaliter eftre
fponfum , dat is : op welken Bili of ingele-

vertgefchrift , wel en ten vollen verjlaan,
door den %elven Heer Kroning met toeJlem~

ming en authoriteit van het gemelde Parle-

ment aldus is geantwoord : Le Hpy remercie

les feigneurs & fes communes deleurbonne
coeurs enfaifant cejigraunt , {? icellefe Ma-
jeftt accepte & tout le contenu , èr ceji efcri-

tureagraunt èr aprove avecques touslesar-

ticles en cefieefcripturefpecifies. dat is ' De
KJ/ning bedankt de Heeren en de Gemeente

voor hun goeden dienfl die %y hem hebben ge~

daan , en %ijn Majefteit accepteert al wat in

dat gefchrtft begreepen is , en approbeert al-

les in die artykelengefpecificeert

.

UitCambridg. by Steven Gardincr. Inde Sprokkelmaand, WD, XXX,

XXXFIII.

Een Briefvan Gardiner en Fox : verhaaiende hun wedervaaren tot

Camhridg. Het Origineel,

Aan den KONING.
HEt fal zijn Koninglyke Majefteit ge- I Cambridg voorleden faturdag nademid-

lieven te weeten dat ik alhier tot I dag komende , op dien nacht en fondag

imoigens
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fmorgens met den Onder- Kanfelier en an-

dere perfoonen zijn Majefteits zaak favo-

nfeerende raad pleegde » hoe men die tot

een gewenfcht einde fou mogen krygen

:

waar in , voorwaar , d'Onderkanfelier

en Dr.Edmonds haar geenfïns tefoekge-

maakr hebben , zijnde fo bereidwillig om
zijn Koninglijke Majefteit te dienen » als

wy fouden konnen wenfehen of begeeren :

dies niettemin hoe vlytig , kloek en neer-

ftig wy aan onferzyde ons hebben gekwe-

ten om zijn Majefteits voorneemen te be-

reiken » hebben andere nochtans dapper

in de weer geweeft om zulks te weren en

te keeren : en fo als wy vergaderden heb-

ben zy doemaals ook haare vergadering

gehad j en gelyk als wy vrienden fochten

aan onfe zyde te krygen, hebben zyon-

dertuffchen met de handen in het hair niet

ftil gefeten : maar eenige aan haar fnoei ge-

kregen om een oog in 't zeil te houden

datter niets uit de naam van d' Akademien
of Hooge Schooien mogt pafleren ; waar
in zy opden eerftendagdebaasfpeelden ,

alfo zy den geenen die hierin het hoogfte

woord voeren , multas fabulas , veelfa-

buien in d' ooren bliefen , daar al te veel

fchryvens aan v«ft fou zijn om voor zijn

Majefteit te leefen. Op fondag na de mid-

dag , na ouder gewoonte by de Hooge
School , waaren alle de Do&oren in de

godgeleerdheid , de ProfefToren , Mee-
fters in de vrye konften &c. tot het getal

by na van twe honderd by een vergaderd :

in welke vergadering wy zijn Majefteits

brieven in leverden die wy den Ónder-
Kanfelier opentlijk voorlafen ; om welke
te beantwoorden zy eeerft, de Doctoren
aan een kant roepende , hun ad vys en ge-

voelen daar oververfochten ; waar op fy

hooft voor hooft hebben geantwoord , na

dat haar hunne paffien in gaven , &res erat

in multa confujione : en de ^aal^laggewel-

dig over hoop. Eindlijk liep de refolutie

hier op uit , dat zy wel mochten lyden dat

door moderate ofonzydige mannen op de

voorgeftelde vragen geantwoord wierd :

maar toen viel daar wat te feggen op den
Abt van S.Benets, die tot dien einde al-

daar fcheen te compareren ; als ook op
Dr. Reppes en Dr. Gromej en kortom
in 't algemein tegens yder een die Dr.

Kranmers boek of fchriften voor ftond ,

fo dat fy hun fentiment nu airede hadden
gegeeven. Hier op gaven wy haar tot ant-

woord dat zy na defen regel willende te

werk gaan , tegen ons allen konde exceptie

maaken ; alfo het waarfchynlijk was dat»

in fo een merklyke vraag als defe, yder

geleerd Perfoon tegens zijn vriend heeft

gefegt na dat het hem voor die tyd dan toe

fchynt- doch men behoord van niemant
te gevoelen dat hy op het geene hy een-

maal gefeid heeft meer fou blyven (taan

dan op de naderhand kennelijke waarheid.

Ten laatften , alfo de dag met dat kibbelen

en kyven vafl doorliep, fo beval d'Onder-

Kanfelier dat alle man yder op zijn plaats

,

als de manier is in fodanige Vergaderin-

gen» fou gaan fitten , en heeft daar op ge-

wilt dat men yder in ftilte zijn gevoelen

fou afvraagen of hy wel te vrede ware met
fodanig een order alshy haddebegreepen

dat men uit de naam van de Hooge School

op des Konings brieven fou geeven ,• waar

over zy in dien avond de refolutie van haa-

re ftemmen geenfïns wilden geeven. Aan-

gefien dat nu de donkere nacht al was aan-

gekomen , hield d'Onder-Kanfelier de

Vergadering der mannen op tot 's anderen

daags ten een uure,* als wanneer d'Onder-

Kanfelier de zaak voorfloeg , in manier

van dit ingeflootene , die niet aangeno-

men wierd. Wanneer andermaal wierd

orr.gevraagd • kwamen de ftemmen aan

beide zyden over een » om te weigeren of
coe te (taan j en eindlijk , door het aan-

houden van fommige Vrienden om zekere

Perfoonen » die daar tegen waaren ,

uit hetHuiste doen gaan , kwam het hier

op aan : dat het op defe wyfe fou gefchie-

den volgens den inhoud van dit nevens-

N 2 gaan-
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gaande briefken ; in 't welke twe poincten

ftaan die wy daar wilden uitgelaten heb-

ben.dogby onsfelven nader overdenkende

dat wy > met de zelve daar in te ftellen ,

veel aan ons fnoer mochten krygen , die

d' uitfpraak aan uw Majefteitskantin der

daad niet fouden tegen vallen , lieten wy
'teindlyk fo heen gaan. Het eenepoincl

was» daar het eerft by bleef, dat al wat

het meerderdeel der geener die genomi-

neert {tonden befiooten , voor d' uitfpraak

van de geheele Univerfiteit of Hooge
School aangenomen fou worden. Nuftont
het aan twe (temmen , waar in wy hopen
geen fwaarigheid zal fteeken. Het ander

poinctis , dat zijn KoninglykeMajefteits

queftie in het openbaar bedifputeert fou

worden » het welke wy zeer eerlijk achten

te zijn : en hebben met den anderen ge-

ftemt dat in dek difputatie den Abt van

S. Benets, Dr, Reppes, en ik, de zaak

Authentyke STUKptEN
fouden opvatten tegen alle de geene die

iets willen inbrengen of fpreeken regens de
conclufie > die voor zijn Majefteit zal die-

nen. En alfoMr.DoclorClyfsgefegt heeft
dat hy iets tegens de Kanonyke wetin te

brengen hecfr, fofalik, uw geheim- (chry-

ver , haar toegevoegt worden , om dat te

verantwoorden. In het briefken aanzijn
Koninglyke Majefteit hier nevens gefon-

den ftaan de naamen der geener verhaald
die over des Konings zaak een uitfpraak

zullen geeven; daar de letterA vooraan
ftaat , houden het airede met zijn Koning-
lyke Majefteit/ waar mede, endooran-
dere goede middelen , wy de zaak fo verre
vertrouwen te zullen brengen , dat wy het
meerderdeel van het refteerende komen te
verwerven. Hier mede bidden wy God
Almachtig dat hy Uw Edele en Koningly-
ke ftaat gelieve te bewaaren. Uit Cam-
bridg , den... dag van Sprok&lmaand.

Zijn Kjninglijke Majefteits ootmoedigste Onderdaanen en Dienaren,

Steven Gardenier.

EdnwardFox.

Sprokkelmaand M.D. XIX.

Het verzoek ofde refolutie over de zaak voorgedraagen en verwwvem.

In het Latyn opgeftelt en aldus verhaalt.

Het ^al U. L . gelieven dat

A. Onder-Kanfdier.
De Leermeefter.

A. Salcot, d'zAbtvanS.TSenets,

Watfon.

A. Rcpps.

Tomfon.
Venetns , van defen heeft men een

goedgevoelen.

A, Edmttnds,

Downs,

A. CrontCi

A. Wygan.
A, Bofion,

De Meejier in de vrye konften.

Middleton,

A* Hcjnes,

MjU



en B E W Y Z EN. wi
\^Cjlfent , van defen heeft men een

goed gevoelen.

A. Schaxton.

A. Lat'wcr.

A. Simon.

Longford, van dexj heeft men een

goedgevoelen.

Thyxtel.

Nicols.

Dtïemogtn kebbenvolkomen macht en auto-;

riteit » uit de naam vande gantjcheUniver-

fiteit of Hooge Scho ol , om te antwoorden op

de brieven van %ijn Koninglijke Majejleit

in defe vergadering voorgelegen , enom 3 uit

de naam van degeheele Univerfiteit , over

hetgefchil ingemelde brieven voorgedraagen>

een refolutie te neemen en een uitfpraak. te

doen : %o dat al wat de weder^ydts Partyen

al hier tegenwoordig onder haar gullen befloo-

ten hebben om t' antwoorden op de voornoem-

de brieven » en over het voorgejlelt gefchil

kpmente refolveeren enuittefprteken 3 daar

voorgehouden en geoordeeld %al worden als of

de gantfche Univerfiteit jodanig een b efluit

nam en uitfpraak. dede j en dathetdenOn

der- Kjtnfelier > de Procureurs en na^ienders

van het befluit en d' uitfpraakaan weder %y-

Hutton.

A. Skip.

A. Goodrich.

A. Heth.

Hadwaj,, iian dex.cn heeftmen een

goedgevoelen.

Dey.

Bajne.

A.A. Twe Pro earetirs.

den over de.brieven te gullen gefchisden ,o$-

oorloft \al weqen het gemeine %egri der Uni-
verfiteit daar aan te hangen ; doch dat ds

queftie of hetgefchil in bet openbaar bedifpu-

teert , en van te vooren voor degantfeh e Uni-
verfiteit geleden werde : fonder daar eenig

vorder ver%oe\over te begeeren ofte bekomen.
Zijn Koninglijke Majefteit kan genoeg

aan deie nevenftaande merk-letteren zien

,

dat wy airede aan onfer zyde van fo vetl
verzekerd zijn als vereifcht word j. alfo

daar noch flechts drie Perfoonen aan ont-
breeken j en wy hebben goe moed op vi«rj

van welke vier fo wy twe bekomen, en
eenen ander konnen bepraaten om fich Cd-
ven t'abfenteeren , dan hebben wy het
geenewy begeeren.

XXIX.
Een Brief van Krook gefchreeven uit Venetien, over d* opinie, der Then-

loganten , raakende des Konings Echtfcheiding Het Origineel.

Cotton Libr. Vitcl. B, it.

HEt zal zijn Koninglyke Hoogheid ge-

lieven te verftaan, dac ik op defen

dag het algemein zegel vand'Univerfic it

tot Padua op een fubftantiele en behoorly

ke form ontfangen heb: alle de Theolo

ganteri waren op fondag by den anderen

vergaderd , en de zaak wierd op maandag,
Dingfdag* Woenfdag en Donderdag on-
der haar folfmneli;k en dapper béd'ifpu-

reert , en nu wederom defe V.rydag (mor-
gens. E;i daar op maakten zy een befluit

over zijn Majefteits zaak 3 begeerende das

N x eee



een Notaris een zeker inftrument onderte-

kenen en daar zijn zegel op drukken fou ,

het welke Leonicus en Simonetius hadden
ingeftelt , tot verftei king van uw zaak , en

om daarme te betuigen dat dit inftrument

door hun daad , raad , a<5te en conclüfie

was opgemaakt ; en om de geloofwaardig-

heid van dit inftrument dies te meer te be-

krachtigen , deden zy den Kanlelier , daar

toe gevolmachtigt,het felve ondertekenen
en verzegelen , om d' autoriteit van de
Notaris voor goed te kennen. Een Copy
van dit alles zend ik aan zijn Majefteit

door defen daar toe afgevaardigt , daar

mede in alle demoedigheid te kennen ge-

vende dat d'Overfte van de fwarte Mon-
niken heeft belaft,dat geen fwarte Monnik
de macht van de Paus in difpuit zal trek-

ken : dies niettemin maakt de Piioor Tho-
mas Omnibonus dat hy dagelijks nieuwe
ondertekende fchriften krygt , en wil daar

niet van afftaan voor en al eer het brevier

van een verbod hem ter hand beftelt wor-
de.

Myn trouwhertigheid verbind myom
zijn Koninglyke Majefteit te verwittigen

,

dat alle de Lutherfe in defe zaak des Ko-
nings wederpat tyen zijn , en hebben, na
haar uiterfte vermogen, met hunfnoodt
gewelt , boosheid , en zonder reden of
autoriteit de zelve tegen gehouden , zo
wel hier, alstePaduaenFerrara, alwaar

hun getar vry groot is. Ik en twyfel niet of
alle Chriftelyke Univerfireiten , fo men
die wel bejegent, y veren zullen voor zijn

Hoogheid : enomhaardaartoetekrygen
ib wel in Italien , Vrankrijk, alsOoften-

rijk , Hongarien en Schotland acht ik het

zeer dienftig te zijn , om defe uwe voor-

treflfelvke en hoogwichtige zaak voort te

feiten; wat de Signeurieof heerfchappy

van Venetien na de kant van Romen en

daar voor by aangaat , ik denk dat daar

«iet meer in te doen valt dan airede gedaan

Authéntykè STUKKEN
j

is : hoewel , allergenadigfte Heer , fo

i
men my by tydts met penningen genoeg
hadde verzorgt ; dies niettemin heb ik, be-

i halven dit zegel , voor zijn Koninglyke
Hoogheid de handfchriften van honderd

! en tien Ferfoonen bekomen 3 doch dit fou

i evenwel niet met al zijn , ten aanfien dat ik

j

lichtlijk mogt en wou verkreegen hebben j

! en nu tegenwoordig verzeker ik zynKo-

J

ninglyke Hoogheid dat ik noch voorraad
i noch geld heb : ja, heb honderd kroonen
opgenomen, die ook al weg zijn om dit

zegel te bekomen; van welke mijn nood-
druft en verfcheiden hinderpaalen , my in

zijn Majefteits zaak voorgekomen , ik

met verfcheiden brieven, zyn Koningly-
ke Majefteit geadvizeert en daar nevens
verfcheiden boeken en fcln ifren toegefon-

denheb; een zeker gedeelte daar van aan
HieronimusMolins , een Venetiaan, en

Faktoor van Mappheus Bernardus door
uwen Onderdaan Edmund Harwei; en een
ander gedeelte daar vangeaddiefteertaan

Mr. Tuke, waar van ik de weet nieten

heb of fe zijn Koninglyke Majefteit ter

hand zyn gekomen, of niet, 't welk my
niet weinig miftrooftig maakt; evenwel

heb ik van alle dingen , brieven &c. een

Copy gehouden , en hier in een zeker
' fchrift gedaan , meldende door wien en

aanwien ik myn voornoemde brieven ge-

addrefteerthad ; fmeekende zijn Koning-

lyke goedertierendheid myn trouwherti-

ge, beftendige, en goede devoiren te wil-

len overdenken , en my geen gebrek laten

lyden aan geld , tot myn ondergang en uit-

terfte fchade voor uwe hoogwichtige af-

fairen alhier: want van myzelvenhebik
niet met alommyzelven te redden. Nu
de gezegende Drie-eenheid bewaare den

Koning in zijn Koninglyke ftaat. In Vene-

tien op den eerflen dag van Zomermaand in

der nacht. Anno 30.

R, KROOK.
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Wat gevoelen d' Univerfiteiten hebben van des Konings Huwlijk :

genomen uitgedrukte Papieren. Londen 1732.

Het oordeel van het Collegie der Theologanten in de ver^

maarde Univerfiteit tot Parys.

DEPrefident en hetCollegie der Theo-
loganten in de vermaarde Univerfi-

teit tot Parijs , wenfcht allen , wien dit

tegenwoordig fchryven ter hand mogt ko-

men , zaaligheid toei in hem, die daar

is de waare zaaligheid. Alfo onlangs een

gcfchil van groote fwaarigheidisontftaan

over de krachteloosheid van het huwlijk

tuflchen de feer doorluchtige Henrik de

VIII. Koning van Engeland , befchermer

des geloofs en Heer van Yerland , en de

zeer doorluchtige Princes Catharina , Ko-
ningin van ' Engeland , Dochter van de

Catholyke Koning Ferdinandus van hoog-

loflyker gedachtenis, ingegaan, en door
vleefchlijke converfatie voltrokken : en

dat ons dat gefchil voorgeftelt isgeweeft

om het felve in gerechtigheid en waarheid

t' onderzoeken en overweegen , te wee-

ren , of te trouwen met de nagelaatene

van zijn afgeftorvene Broeder zonder kin-

deten, volgens het goddelijk en natuur-

lyk recht fodanig is verboden, dat het,

door tuflchen komende difpenfatie of ont
Ilag van den Paus , nier geoorloft mag fijn

,

dat een Chriften met de nagelaatene Dog-
ter van zijn Broeder trouwen , en voor fijn

Huifvrouw vermag aan te neemen. Wy
dan dePrefident en voornoemde Profeflb

ren der Theologie in overleg neemende
wat voor een godvruchtig en heilige zaak

het is , als ook hoe wel voegende de fchul-

dige plicht der liefje enonfep of-ffieof

beroep, dat wy den geenen , (die in de

veilige wet des Heeren en met een gerufte

conferentie dit leeven begeeren te voeren

en door te brengen : ) den rechten weg
fouden aanwyfen , hebben wy derhalven

fo een gantfch redelijk en godvruchtig ver-

zoek niet willen afflaan. Hierom is 't dat

wy volgens gewoonte , by de Kerk van S.

Martyn by eede t'faamen komende , en

daar op de folemnele Mis met aanroeping

des Heiligen Geefts geviert en tevooren

den eed afgelegt hebbende , omindevre-
fe Godts en na de befte kennis onfer gewif-

fe over het voornoemde gefchil onfe ge-

dachten ferieuflyk telaaten gaan : waarop
dan, (na verfcheide aangeleide vergade-

ringen fo by S. Martyns Kerk alsby 't Col-
legie van Sorbon , alwaar wy van den agt-

ften Juny tot den tweden July geduurig be-

fig geweeft zijnde, te vooren zeer vlytig

onderzochten , met behoorlyke eerbie-

digheid en godtfdienftigheid , doorfnuf-

felt hebbende de Heilige bladeren en de
befte uitleggers daar van , mitfgaders d'op-

zienders en Oudvaders der Heilige Kerke
haare fchriften , nevens de decreten en
wetten der Concilie door een langduurig

gebruik aangenomen en voor goed ge-

keurd : ) wy meermaals verhaalde Perfoo-

nen , (over dit gefchil redenerende en daar

op antwoordende , involgende het een-

paarig gevoelen en de meefte Hemmen van
dit ons gantfche Collegie, ) voorvaft ge-

ftelt en beflooten hebben , gelijk als wy
met dek onfe fchriften voor valt ftellen en
befluiten, dat de gemelde trouw met de
nagelaatene van een Broeder zonder kin-

deren ftervende , fo door her goddelyk als

natuurlyk recht fodanig is verboden, dat

van
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van zulke gecontracteerde of noch te

contracteren huwlyken de Paus niet en

vermag te cifpenferen. Om nu defeonfe

vafte ftellinge en dit ons belluit te meer-

der geloofwaardigheid en getuigenis te

geeven , hébben wy hieraan doeTVtiangen

Authentyke £TUKKEN
het zegel van onfe Collegie met het merk-
teken van onzen Notaris of Bedel. Gege-
ven in on^en brceden Rjad by eede Verga-
derd in S. Maartens Kerl^ > in het Jaar des
Heere 1530. en op den tweden dag van de
Maandfuliür,

Het gevoelen van het Collegie der Theologanten over d' uitfpraak

der Profcfïboren in d' Univerfïteit van Parys.

INdeNaamedesHeeren , Amen. Na
dat voor ons , den Pi efident en het Col-

legie dct Theologanten , d'uitfpraak van

d'Uiriverficeit van Parys was voorgeftelt

eenzekere vraag: of de Paus kan difpen-

fatie gëeven dat een Broeder mag trouwen

met of tot zijn Huifvrouw aanneemen de

nagelaatene Huisvrouw zijns Broeders ,

het Huwlyk voltrokken zijnde door de

voorafgeftorvene Broedere Wy danPre-

lïdent en het Collegie der Theologanten ,

een tyd lang over defe materie met den an-

deren over en weer geredenkavek , en de
Boeken fo van het Goddelijk als Roomfch
en Boigerlyk regtnaauwkeurigonderfogt
hebbende , raaden en zeggen daar op :

dat de Paus in de voorgeftelde daad niet en
vermag difpenfatie verleenen. Tor getui-

genis waar van wy dit beveiligen met het
zegel van onfe Collegie en het merkteken
van onzen Scriba ofeerde Bedel. Gegeeven
in onfe Vergadering byS*. fans Kjrl{. Parys
deni$. May 1530.

Het gevoelen van d' Academie van Orlians.

NA dat een tyd lang herwaarts Ons die

van het Collegie der Theologanten

en Regenten zyn der vermaarde Univerfi-

teyt van Orlians deCe navolgende Vraa-

gen voorgeftelt waren , te weten : of het

na goddelijk recht een broeder geoorloft

zy zijns broeders na gelaten huifvrouw tot

een huifvrouw te nemen-? Tenanderen, en

io dit door dat recht verboden is, ofher

verbod des goddeliiken wets door de dif-

penfatie van den Paus over 't hooft mag
worden gefien ? Wy van het voornoemde

Collegie daar over etlijkereifenfeffien en

vergadering gehouden > deplaatfenfovan

het goddelijk en kanonijk recht (voor fo

veel als ons vermogen is geweeft) na ge-

fien, en alles rijplijken naaukeurig over-

wogen hebbende : fo is by ons vaft geftelt

dat het voornoemde huwlijk , zonder de

goddelijke wet te verkorten , niet onder-

wonden mag worden, offchoon de Paus

het zelve door oogluikinge fou willen toe-

laten. Tot bewys hier van hebben wy: dit

tegenwoordig publijk inftrument vanden
icriba der voornoemde Univerfïteit laten

ondertekenen,en des zelfs zegel daar op
druk ken. Gegeven in betCafel van de H.Ma-
ria } irit'faar onfer Heeren 1 5 2 9 op den 5 April.

Het gevoelen vandeRoomfcheRechts-geleerdenenvande
wetten der Univerfïteit van Angiers.

NA dat voor defen aan Ons > Opfien- 1 onderwijfing en wetten van de beroemde-

der en Leermeefters in de Roomfche j Hooge School tot Angiers f de navolgende

vragen
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vraagen voorgedragen waaren geweeft ,

naamlijk of het, volgens het goddelijk en

ook natuurlijk recht, ongeoorloftzySoor

een Chriften de nagelatene huifvrouw fyns

broeders , felfs zonder kinderen , doch, het

huywlyk nu al voltrokken fynde,geftorven,

te trouwen ? en ook of de Paus zyn difpen-

fatie daar over mag gelden? fo is het dat

wy als gedacht» na vele byeenkomfte en

vergaderinge daar daar over gehadt heb-

bende, om deware gefchapenheid daar van

uit te vinden , en daar toe , na gewoonte,

fo rechts- als godtfgeleerde Schrijvers, die

daar van handelen, nagefien,en de redenen,

fo wel daar voor als tegen bygebracht , vly-

rig geëxamineert , ter goeder trouw over-

woogen i en met ryp overleg nagedacht

hebbende , foisdan ditonsbefluit en uit-

fpraak daar over, dat het een Chiillen,

volgens noch het goddelyk noch het na-

tuurlijk recht vry ftaat , fchoon hier noch

by komen d' Autoriteit van d'Apoftoli-

fche Stoel en dedifpenfatievandenPaus,

dat men huwen mag met de nagelaatene

Huifvrouw zijns Broeders , die , nu al ge-

trouwt zijnde , fonder kinderen na te las-

ten is geftorven. In oirkunde van al het

voorverhaalde hebben wy dit tegenwoor-

dig openbaar inftrument van den Scriba of

Secretaris van defe onfe Hooge School

doen ondertekenen, en met des zelfs groot

zegel verfterken. Gedaan in S+Pieter?

Kjrk^tot Angiers, in ons Collegie y op den

7. May 1530.

De Cenfurc of het gevoelen vand' Univerfiteitvan Bordeaux.

WY met den Prefident en het gantfche

Collegie der Theologanten in d' U
niverfiteit van Bordeaux fom, na het voor-

beeld van den Leeraar der Heidenen, Pau
lus, onfen aanvang, alshy in veeleplaat-

i'en doet , met een wenfeh van zegen te

neemen) alle beminden Godts in wien gy
geroepen zyt, zeer geliefde lezers , en

ook gylieden aan wien wyfehryven, ge-

nade zy u en vrede van God den Vader en

van onfen Heerejefus Chriftus. Zo wan-
neer wy opdePinkfter-daagenaltemaal by
den anderen waren , met ziel en ligchaam

vergaderdjzijnde, en fittende ten Huyfe
van den voornoemden Prefident , is ons
wederom de zelfde vraag voorgekomen ,

alsdikmaalstevooren , en die niet gering

en is , en dat op defe wyfe : ofhy een on-

geoorloofde zaak doet , ofniet , die d 'o-

vergebleven Huifvrouw zijns Broeders ,

daar hy al getrouwt is geweeft, tot zijn

Huifvrouw aanneemt ? Eindlijk de waar-

heid van de zaakonderfocht en doorzien ,

den grooten arbeid van yder Schryver , en

de Heilige bladeren nu en dan doorleefen

hebbende, fo is het dat daar op een yder

van ons , ( niet betovert zijnde , waar
door hy de waarheid minder mogt gehoor-

faamen, ) aangevangen heeft, na dat hem
de Heilige Geelt in gaf , defe zijn vry wil-

lige meininge , zonder aanfien van Perfo-

nen, aldus te uiten : ik bevindewaarlyk

dat de voorgemelde Perfoonen in hetag-

riende Capittel van Leviticus verboden

worden zelfs volgens het recht der natuur,

't welk door geen menfchlijk autoriteit en

is t' ontbinden , omnietaanmalkanderen
te trouwen , waar door gefchied een grou-

welyke ontdekking van de fchaamte zijns

Broeders. En dit hebben wy door onfen

openbaar Notaris laaten ondertekenen ,

en ons eigen zegel van d' Univerfïteit daar

aangehangen , op den tienden Juny 15:30.

Op dat dan fo wel de voet als het hooft van

dit ons fchryven met den anderen over een

kome, gelijk als wy begonnen hebben fo

laat ons ook eindigen met den wenfeh des

geens wiens voorbeeld wy gebruiken ,

degenade onfes Heeren fefu Chrijli , de lief-

de Godts , en de gemeenschap des Heiligen

Geejles
ty,

met u allen, Amen,

O Her
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Het gevoelen van d' Univerfiteit of Hooge School

tot T h o l o u s e n.

IN onfe Univerfiteit tot Tholoufe wierd
een feer moeyelijke vraag verhandelt> of

het een broeder geoorloft waare haar , die

eertydts zyn overleden broeders Huifvrou
was geweeft (geen kinderen nochtans na-

gelaten hebbende) tot zyn echte Huisvrou
aan te nemen ? Hier by'quam noch een an-
der fwaiigheid , daar wy voornaamlijk
over verfet (tonden, te weten, byaldien de
Paus , wien de forg van de Chriften-kudde
aan bevolen is > door zyn , fo menie noemt,
difpenfatie fulks toelatende , het zelve dan
ten minden niet en mag gefchieden ? Om
nu defe beydc vragen t' onderfoeken heeft

de Rector of opperleermeefter een verga-

dering van alle de Profefibrea , welke doe-

maals tot Tholoufe waaren , doen aanftel-

len; en dat enige reife : alfohy oordeelde

dat men over fo een hoogwich tige zaak fyn

gedachten eerft naauwkeurig behoorde te

laten gaan , en dat men tyd van doen
heeft fo men iets met rijpen raadt wil ver-

richten. Einlijk by den anderen vergadert

fynde,fo wel die feer wel de fin en meening
van de Heilige fchriftuer wiften uyt te leg-

gen i als in die beyde gevoelens wel bedre-
ven waren, en eindelijk die van alles te

oordeelen feer kloek van verftandt en niet

weinig geoeffent waren , gefwooren heb-

bende de Heilige Kerkelijke vergaderin-

ge te willen gehoorfamen > en te volgen de

Decreten der Heilige Oudvaders , welke

van godvrugtige zielen geenfins behoorden
gefchonden te worden. Als nu yder zyn
gevoelen op het tapy t hadde gebracht , en

heen en weer daar over wijdloopig gerede-

neert, eindlijk zyn het meerder deel van

gevoelens hier opuytgeloopen , dat onfe

vermaarde Univerfiteit > inoprechtïgheid

en met geen fuerdeeg van eenfydigheid be-

fmetzynde, eenparig heeft geoordeelt dat

het niemant vry (laat , fo wel volgens het

goddelijk als natuerlijk recht » de nagela-

tenen Huifvrou zyns broeders voor de fyne
aan te nemen. Dewyl het nu volgens die

wet nier en mag gefchieden , fo mag dan
ook geen Paus de zelve wet breken. Dit
gevoelen kan ook hier mede niet om verre

geltooten worden , dat eertydts een Broe-
der de Huifvrouw van d' overledene broe-

der moeit, aanneemen : alfo dit flechts een

verbeelding en een fchaduwe was van toe-

komende dingen , die altemaal op het na-

deren van het licht en de waarheid des

Euangeliums verdweenen zijn. Dewyl
- het dan hier mee fo gefchaapen is , hebben

wy 't tot dit formulier gebracht , en door

onfen Notaris, die onfe geheimfchryver

is 3 laaten ondertekenen , en wy hebben

het autentyk zegel van onfe illuftrc Uni-

verfiteit tot beveftiginge van dit ons ge-

voelen daar aan gehangen. Tboloufetitden

cerïlen van H'ynmaand ofOüober , in 't jaar

na Cbriftigeèoorte M. D.XX X.

Het gevoelen der Profeflboren der Theologie in d' Univerfiteit

van B u l l o 1 G N E.

',|kTx\dien het God Almachtig belieft 1 Menfchen , de Menfchlyke natuur aan-

_L% heeft d' oude wet dienende tot der
{
genomen hebbende , een Nieuw Tefta-

zeden en des leevens onderwys mondeling { ment heeft gemaakt ,* maar om twyfelag-

te leveren : en dat de zelve VerlolTer der 1 rige zaaken die haar veehydts mogten op-

doen.,
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doen, weg tcneemen en teverklaaren,

daar toe gedaan heeft het geene verlicht

zijnde tot des Menfchen volmaaktheid

eenigfins mogt dienen : hierom hebben

wy altyd geoordeeld dat men fodanige

heilige leeringen van onfen allerheiligften

Vader , de Paus behoorde na te volgen

,

en in fwaare , moeyelyke en twyfelachtige

zaaken ons gevoelen den geenen die van
boven verlicht zijn fouden voordraagen

,

fo wanneer de zaak met rypen raad over-

da cht , door veele redenen over en weder
over en door fchriften der Oudvaders ver-

klaart is geweeft : niets in iemant kwaa-
lijk neemende dat men voor by kan. De-
wyl dan zekere voortreftelyke en zeer ver-

maarde mannen ons ernftelyk baden het

navolgende voorval met alle vlyt te willen

onderzoeken , en in alle oprechtigheid ons

gevoelen daar van te geeven » (leunende

en ziende alleen op d' enkele waarheid der

zaake : fozijn daar op alle de Godgeleerde

Doótoren in defe doorluchtige Hooge
School byeen vergadert geweeft : en het

geval van te vooren by een yder van ons in

onfe eigen huifen overwogen zijnde , heb-

ben wy etlyke daagenachrer een onfe ge-

dachten daar over feer naauwkeurig laaten

gaan. Dit hebben wy te famen van ftonden

aan gezien, overwogen, met den ande-

ren vergeleken , alles in het byzonder
naauwkeurig onderfogt , allerlei tegen-

ftrydige redenen , die wy oordeelden te

konnen gebeuren , by brengende en op-
loflende , zelfs die van den feer ecrwOar-
digen Heer Kardinaal Cajetanus, alsook
de difpenfatie ofviye toelaatinge die daar
ftaat in het boek Deuteronomium van zijn

Broeder zaad te verwekken; en eindlyk al-

leandere gevoelens daar tegen ingevoert,

welke tot defe zaak fchee'nen te dienen.

Men heeft ons dan afgevraagd, ofhet al*

' leenlyke uit d' enkele inftelling der Kerke

»

dan ook uit Goddelyk recht verboden is

geweeft , dat niemand met de nagelaatene

Huifvrouw zijns Broeders , zonder kin-

deren dervende, mogt trouwen ? En fo

ditvaft gaat dat zulks, volgens die beide

wetten niet en mag gefchieden , ofdan de

Paus aan iemant om fodanig een huwlijk

aan te gaan difpenfatie of vry verlofkan

geeven ? welke vraag op het allerfcherp-

fte , als gefegt , en zeer naauwkeurig ,

fo by ons zelven alleen , als met den ande-

ren in het openbaar , na onfe befte kennis

in overleg genomen hebbende : meenen ,

oordeelen , feggen , getuigen zeer ftant-

vaftlijk , enftellenwy voorontwyfelbaar
vaft dat fodanig een trouw , huwlijksbartd

enEchtenftaatafgryflijk , gruwlyk, ver-

foeyelijk , en voor een Chriften Menfch

,

ja voor een yder ongeloovigeaffchuwlijk

behoorde te zijn j en dat zulks van wegen
het recht der natuur, en van het Godde-
lyk en polityk recht op zeer fwaare ftraf-

fen is verboden j en dat ook d' allerheilig-

fte Paus , die nochtans byna alles vermag

,

en aan wien de fleutelen van het Koning-
rijk der Hemelen van Chriftus zijn gegee-

ven , dat die , feggen wy , om wat reden
dat het ook zy, niemant verlofmag gee-

ven om fodanig een huwlijk aan te gaan.

Om het flot nu van defe waarheid te verde-

digen en ftaande te houden zijn wy alle

t' allen tyden en in alle plaatfen gereed.

In oirkunde en tot beveftinge hier van heb-

ben wy ditgefchreeven, en met het zegel

van onfe illuftre Univerfïtcit en het heilige

Collegie der eerwaardige Theologanten

,

nevens onfe gewoonlyke algemeine onder-

tekening, bekrachtigt. Bulloignei inde

Hooftkerl^op den tienden van Junius , Anno
Dom. M. D. XXX. onder het Pau/dom

vanClement.

o * Het



ioS 'Authentyke STUKKÏN
Het gevoelen van de Profeflbren der Theologie in d'Univefi-

teit tot P a p u A.

Die op het Roomfch geloof bouwen
getuigen dat Godt. Almachtig de

geboden in d'oude wet aan de kinderen van
Ifrael met fyn eigen mond heeft gegeven
om ons leven en zeden daar na aan te (lel-

len : en dat defelvemetonfemenfchlijke
natuur om hangen , onfer aller Verloffer

geworden zynde, een nieuw Teftament
heeft gemaakt ; en dat niet alleen hierom,
maar ons ook het zelve uyt genade ge-

fchonken heeft om alle twyfelachtige

voorvallende zaaken weg te nemen, en tot
'

klaarder ontdekkinge der dingen die ons
j

overvloedige en heilfame vruchten tot
|

onfer volmakinge, verklaart zynde, ver-

fchaffen. Wy hebben ons felven altytdaar

na gefchikt , en fullen or.s ook geduurig

in het toekomende ,
gelijk het de Chrifte-

nen betaamt, daar na fchikken : om na

te komen het gene d'allerheiligfte Vader

de Paus fo loflijk heeft ingeftelt , en in alle

twyfelachtige en moeyelijke vragen , fteu-

nende op een bovennatuurlijke verlich-

ting, onseygen veritandt en oordeel ten

voorfchi jn brengen ; doch evenwel in het

allerminfte , voor fo veel doenlyk is , geen

ligtvterdig oordeel over andere komen te

ftryken , fo wanneer de zaak felfs zeer wel
overwoogen , met veele aanwyfingen

hier en daar als ook met d' Authoriteit der

Oudvaders duidelijk verklaard is geweeft.

Nademaal dan fommige voortreffelyke ge-

fanten ons gebeden hebben het navolgende

geval op het allernaauwfte te willen onder-

zoeken- , en ons gevoelen daar over te uit-

ten , ziende alleen op d' enkele waarheid.

Hier op fvo alle de Profeflbren in de Theo-
logie van defe wytberoemdeHoogeSchool
by den anderen vergadert, (dezaakeerft

t' huis by ons felven hooft voor hooft nau-

kcurig overwoogen zijnde, , ) en hebben

alles , en ook ftuk voor ftufrj in diep over-

leg genomen, bybrengendeenter goeder

trouw ontknoopende alle tegenftrydige

argumenten, die wy dagteneenigfinster

zaake te konnen dienen , nevens de dif-

penfatie of vrye toelaatinge daar in Deute-

ronomium van gemeld word van zijnen

Broeder- zaad te verwekken , en voorts

alles dat daar fcheen regens te ftryden. De
vraag dan,is ons<op fodanig een wyfe voor-

gedraagen, teweeten! ofvolgens de blo-

te inftellinge van de Heilige Moeder de
Kerke , of ook uit het Goddelijk recht

verboden is dat niemant met de nagelaate-

ne Huifvrouw zijns Broeders , zonder
kinderen overleden , mag trouwen? Dit
dan nu zeker en vaft gaande dat fulks na
geen rechten mag gefchieden , of dan
de Heilige Vader, de Paus, tot het aan-

gaan van fodanig een huwlijk vry verlof en
difpenfatie mag geeven ? Welke zaak of
vraag op het allernaauwfte, alsgefegt, fo

in het byfonder, als onder ons allenon'

derzocht , en , na ons vermogen , nage-

vorfcht hebbende, fo zeggen, oordeelen,

befluiten , getuigen , en afHrmeeren wy
voor de waarheid, dat zulk een huwlijks

contract, aliantie enEchten-ftaatvange-

ner waarde niet alleenen zijn, maar ook
rerfoeyelijk; en dat ook een yderChri-
ften daar een grouwel van behoorde te heb-

ber^ als van een godloos fchelmftuk ten

hoogften verfoeilyk -

3 en 'het welke zeer

duïdelyk en klaar , volgens het natuurlyk,

Godlyk en borgerlyk recht , op boete van

d'allerwreedfte ffraffen is verboden : en

I dat de Heilige Vader , de Paus, wiende
! fleutelen van het Hemelfch Koningrijk

! van Chriftus, Godts zoon, zijn toever-
' trouwt , om geenerlei oorzaak tot foda-

nig een huwlyk met recht verlof mag gee-

, ven j nademaal de zaaken die na Godts

t rechten en wetten zijn verboden, onder

zyrx
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zijn macht niet en ftaan , r.och ook daar

in Godts Stede-houder is ,• maar alleen

over fodanige zaaken heeft te difponeeren»

daar de Menfchen rechten eigendom toe

vergont zijn. Om nu de waarheid van dit

ons gevoelen en befluit te verdedigen en

voor vaft te ftellen , zullen wy al te famen
t' allen tyden en plaatfen ons bereidwillig

10^
toonen. Weshalven wy zulks met ons ge-

woonlyk zegel vand'Univerfiteit en van
het heilig Collegie der eerwaardige Theo-
loganten hebben doen verzegelen. Gegee-

ven tot Padua in de Kjrkj van de Eremyten

van S. Augnjlyn , op den eerden July
M.D.XXX.

X L I.

Het gevoelen van de Lutherfche Theologanten over des Konings Huwlijk ,

uit een Hand-fchrift van R. Smit. Londen.

Uit defe onderhandeling , in welke wy
gehoord en verftaan hebben de argu-

menten over het verfchil nopende de Egt-

fcheidinge van den doorlugtigften Koning

van Engeland , Vrankrijk , &c. voorge-

ftelt , en van den eerwaardigen D. D. Edu-

ward Hereford , BifTchop , en van D. Ni-

colaas Prefident, en D.D. Barnes vlytig

verhandeld ,• hebben wy verftaan dat de

doorluchtigfte Koning om feer grooteen

gewichtige redenen bewogen » overwon-

nen is en beflooten heeft om in dit fruk

zijnsHuwlyks te doen dat hy gedaan heeft

:

allo het openbaar is , en van niemant kan

worden ontkent , dat de Levitifche wet
welke Leviticus iS ,20. ftaat , verbied

re trouwen met zijn broeders Huifvrouw

,

&c. Maar men moet verftaan dat de God-
delyke» natuurlyke en morale wetten fo

wel zien op de Huifvrouw van de levendi-

ge als afgeftorven broeder ; en datter geen

wet gemaakt noch ingeftelt mag werden
die tegens de voornoemde wetten ftryd •

gelykerwys als de gantfche Kerk defe wet

akyd onderhouden heeft, en geoordeeld

dat fodanig een trouw een bloedfchande

is , volgens het getuigenis van de decreten

der Synoden en de zeer vermaarde gevoe-
lens der Heilige Oudvaders , en fodanig

een trouw verbieden zy , en dePolityke
rechten noemenze ook bloedfchande.

Hierom oordeelen wy ook 3 dat defe wet
van fijn Broeders Huifvrouw niet ten huw-
lijk te neemen in alle Kerken behoorde on-
derhouden te worden fo v/el als een God-
delijke , natuurlyke en morale wet j en
wyfouden ook in onfe Kerken niet willen

toelaaten noch gedogen 3 inzonderheid al

eer het gefchied was , dat fodanig huw-
lijk aangevangen of geflooten wierd; en

defe leere konnen en wille wy , met God,
verantwoorden en (taande houden. Doch
voor zo veel d'Echticheiding aangaat ,

daar zijn wy fo ten vollen niet van verze-

kert om ons oordeel daar over te konnen
ftryken t of in dit geval na het voltrokken

huwlyk des Konings d'Echticheiding had
behooren te gefchieden. Wy bidden der-

halven zijn allergenadigfte Koninglyke
Majefteit niet kwalijk te neemen , dat wy
ons oordeel fo lang opfehorten } tot dat

wy van deze zaak beter, verzekert zijn.

03 XLIl. Een
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Een kort hegrypvan de grond-oorzaakenvan Echt-fcheiding.

Gefchreeven in het begin. Thomas» Bijfchop van Kantelberg : wet z^ijn eigen hand.

Zekere Artykelen, waar uit zeer klaar blijkt dat d' Echtfcheiding

tufTchen Henrik de VIII. en de doorluchtigfte Princes Ca-
tharina noodzaaklijk behoorde te gefchiedcn.

Cotton. Libr. Vefp 4 B. f.

i, T^XENa-maagfchapdie , vanwe-

_Lygen het Goddelyk en natuurlyk

recht, het aangaan van een huwlijk

belet , of , aangegaan zijnde , breekt,

gaat Hechts met het huiwlyks- con-

tractaan.

2. Het waare wezen deshouwelijks

ofde rechtfehapen en volkomen Ëg-

ten-ftaat word alleenlijk door het

houwelijks-contracl , en niet door

vleefchlyke bekentenis voltrokken.

9 Manen Hnifvronw worden alleen

door den Huwelijks band, God voor-

naamlijk werkende > eensgezint, en

een vleefch.

4. De vleefchlijke bekentenis uitge-

vonden alleen door een Kevklijk regt

maakt een Na-maagfchap.

5. Het bloedverwandfchap alleen uit

het byflaapen ontftaan, isflechtseen

hinderpaal volgens depolitykewet,

dat een Houwlijk niet aan en gaa j

of aangevangen zijnde , gebroken

werde.

C. Het byflaapen is noodzaaklijk een

flot van 't Houwlijk.

7. Het byflaapen of de vleefchlyke

vermenging kan een Houwelijk ten

vollen fluiten , al komt de Vrouw

S.

10.

II

12

haaronvergoedelijke Maagdom niet

eens te verliefen.

Wy ftellen voor vaft dat de door-
lugtige Princes Catharina van den
Prins Arthurverlaaten , geenMaagt
en is geweeft.

Dat de doorluchtige Princes Ca-
tharina na het oordeel van zeer veele

Perfoonen die zulks getuigen , en
gantfeh nietonwaarfchynlijkis, van.

de zelfde Prins Arthurgefchondenis
geweeft 5 en dat zy aan malkande-
ren waaren verlooft > twyfelen wy
nier.

De meermaals gemelde Princes

Catharina , de waarfchynüikheidfo

groot zijnde > kan haar Maagdom
voornaamlijk met een openbaare eed

niet bewyzen.
Zy zulks met een eed willende be-

veiligen , mag een Rechter haar met
recht die niet laaten doen.

Het Huwelijk dat men voor geeft

tufTchen Henrik de VIII. Koning van

Engeland en Catharina gefchied te

zijn, (de Goddelijke ennatuurlyke

wet zulks verbiedende, ) oordeelen

wy dat het geen altoos is geweeft ,

noch kan zijn.

XLIIJ. Een
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X l I I L

Een Bulk den Aardtsbijjchop van Kantelberg toegezonden.

Ex M» S.D. Petyt.

BIffchop Marrijn, Dienaar der Diena-

ren Godts, aan den Eerwaardigen

broeder AartsbifTchop van Kantelberg ,

groetenis en Apoftolifche zegen.

In dien gy fomtydts dacht datgy voor

het geftreng Oordeel Godts rekenfchap

fult moeten geven van de fchapenu aan-

bevolen ï fo gy u flechts erinderde hoeda-

nig de forg van een Harders ampt moet
zyn, en hoe zeer gy verpligt zytomber
recht en de eere van de Roomfche Kerk

,

welks autoriteit en aanfien gy u zelven aan-

matigt , voor te ftaan : voorwaar gy en

foudt fo niet fitten te dutten en te llaapen :

gy foud eer nu allangopdebeengeweeft

zyn en opgeftaan hebben, en de fchapen

die nu verre van de weg afgaan dooien na

geroepen, en met alle magt de gene die,

( de rechten en privilegiën van het allerop*

perfte Hooft aller Kerken , Chriftus , aan

de Roomfche Kerk overgelevert , ) ©p een

Kerkroovende wyfen onderdaan tefchen-

den en te veragten te keef gegaen hebben.

Is u daarom d' aanfienlijkheid eens Bif-

fchops toe vertrouwt om over de men-
fchen den meefter te fpelen, fchatten te

vergaderen, en het uwen te zoeken , en

niet datlefus Chriftus toebehoort ? zyt gy
hier t' huis , dan zyt gy 't fpoor gantfch by-

fier* en doolt verre van Chriftirr.eining

af» dewelke, toen hy aan S. Pieter zyn
fchapen hadde bevolen , niet anders tegens

hem heefc gefegt dan dat hy fe fou weydetu
en dat niet een, maar twee en driemael

,

hem afvragende ofhy hem liefhad. Is dit

de liefde die gy Chriftus toedraagt ? is dit

zyn fchapen liefhebben , en weyden ? be-

raalt gy foo uw fchult die gy aan de Room-
fe Kerk gehouden zyt afte leggen ? fie daar3

de fchapen van de fchaaps-kooy afdwaalen-
de ftorten daar neder , zonder dat gy fc

eens te rugge roept en wederom te recht

helpt. Sy eten vaft voor uw oogen vergif-

tige kruyden, en gy verbietfe niet eens ,• ja,

Cdat een vervloekte zaak is) gyreiktfe zo-
danige doodlijkefpyfetoe. Daar gy 't ziet

verftrooitfe de wolf, en gy fwygtalseen
ftomme hond, niet en wetende te blaffen.

Gy fiet dan de gebooden, d* autoriteit en
d' eerbiedigheid met enen fo van Chriftus
en van de Kerk,als van d'Apoftolifche ftoel

verfmaat worden > en het is u niet eens de
pyne waard om u mond daar eenmaal te»

gens open te doen , fo niet in het openbaar
ten minften dan in het verborgen. En
weet gy niet dat gy voor het vierfchaar des
eeuwigen Rechters van defe uwe breuk-
valligheh tot den minften quadrant ofpen-
ning toe rekenfchap fult moeten geven ?

gelooft gy ook fo 'er een eenig fchaap door
uw achteloofheid komt verlooren te gaan
(en daar gaan veel verlooren) dat haar

bloed van uw handen afge-eifcht zal wor-
den ? aan het gene Godt de Heer door de

mond van Ezechiel dreigt, gedenkt vry
enbeeft. Godtfelfs, fegtjiy, heeftutot

een wachter des Heerengeftelt, fogyhet
fwaart fiet komen , ende en blaalr niet met
de bafuyne , fo darter een e fiel uit de wegh
genomen word, zyn ziele fal hy van uw*
handt eyffchen j dit fpreekt de Heere.

Hoedanig en wat voor een fwaard van on-

geregtigheden en grouwelen nedergedaak

zy op ha Koninkrijk van Engeland en op
uwe fchapen, laat ik aan uw oordeel (la

gy fleghts redens gebruik hebt) beruften.

Door leeft die Koninklijke ordinantie fo fe

fleghts is een ordinantie 3 in dienfe Ko-
ningiyk
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ninglijk genoemt mag worden : want hoe

kan dat een ordinantie zyn, die d'ordi-

nantie Godrs en der Kerke om verre (root?

Hoe kan fe Koninglijk zyn , die d'infet-

tingen den hals breekt ? fttijdig tegens het

gene gefchreven ftaat, de eeren des Ko-
nings fal geregtigheid liefhebben. Want

,

oordeelt eens , eerwaardige broeder en

Chriftelijke BiiTchop , en Catholijke Kar-

dinaal, of fodanig eenftatuitregtmatig
,

billijk en van een Ch riften-Volk onder-

houden mag worden , voornamelijk dat

vervloekt Sratuit. So handelt de Koning
van Engeland met de Kerk , haare in kom-
ften en bedieningen, alsofChriftushem

tot zyn Stede-houder hadde gefteh , hy
maakt een wet aangaande de Kerken ,

beneficien , geeftlijkheid en Kerkelijke

ftaat , en gebied dat voor hem en zyn Hoff

,

beftaande uit Leeken , zekere geeftlyke en

Kerklyke zaaken gebracht werden : kott

om, hyfpringtmetdegeeftlijkheid, met
de Kerk en Kerkelyken ftaat fodanig om

,

als of hy de fleutels van de Kerk in zijn

hand had , en dat fodanigezorge met Pe-

trus hem alleen bevoolen ware. Behalven

noch defe onbehoorlijke befchikkinge

,

heeft hy noch eenige vergiftige ftrarfen op

de geeftlijkheid geleid, hoedanig men in

een van zijne wille- keuren vind die tegens

de Jooden en Turken uitgegaan zijn. Naar
Engeland moogen vry allerlei flag van volk

heen trekken. Die beneflcien alleen door

autoriteit van den Opperften Biffchop ,

Chrifti Stede-houder, krygen , worden

uit het land verjaagd , gevangen genomen

,

en alle haare goederen zijn verbeurd j en

d' uitvoerders van d'Apoftolifche brieven,

Procureurs , Notariften , en alle andere

<iïe ds cenfure of het proces van d' Apofto-

lifche Stoel na 't Rijk toe zenden ofdaar

in brengen , die worden op het allerhoog-

ftc geftraft , en geworpen buiten de be-

fcherminge des Konings om vanydereen

by de kop gevat te worden. Ziet eens of

men ooit Yan zulk een Statuit , ordinan-
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tie of willekeur gehoord heeft die fo onge-
rechtig is. Uwe wysheid denke eens of
een Koning of Koningryk fodanige ordi-

nantien betaamen. Laat nu eens uwe ge-
dachten hier over gaan of het u, defe din-

gen aanfehouwende , beraamt te fwygen,
of niet veel eer luidkeels uit te roepen , en
met alle macht u zelven daar tegen aan te

ftellen. Is dit de eerbiedigheid van een
Zoon? Is dit de Chriftelijke devotie die

het Koningrijk van Engeland aan haar

Moeder , de Kerk , en d'Apoftolifche

Stoel bewyft ? Mag dit ook een Catho-
lykfch Koningrijk genoemd worden , daar
men zulke godloofe wetten maakt en on-
derhoud , alwaar Chrifti Stede houder
niet en mag komen , daar de Stoel befit-

ter van den Apoftel Fetrus niet toegelaa-

tenwordom, volgens het bevel des Hee-
ren, zijne fchaapen te weiden ? Chriftus

zegt tegens Petrus en zijn SucceiTeurs*

weidet myne fchaapen ; doch d' ordinan-

tie des Konings en wil niet dat men fe wei-
de, maar dat de Koning zelfs die weide,
met d'Apoftolifche autoriteit in zekere

gevallen na zich te trekken. Chriftus heeft

de Kerk op Petrus gebouwt , maar des Ko-
nings Placcaat verbied het; want het wil

niet lyden dat de Stoel van Petrus het be-

wind van deKerk mag hebben na darfe oor-

deeld tebehooren. Chriftus heeft gewilt

dat al wat den HoogftenPriefter op der aar-

den ontbind of bind, dat dat ontbonden of
gebonden fou zijn in den Hemel jhetPlak-

caat wil defe wille Godts n ; et toeftem-

men ; want fo hy de Stedehouder , eenige

Prieftets in het Ryk tegen den inhoud van
het Placcaat kwam te ftieren om de zie-

len te binden of t' ontbinden , het Plac-

caat gebied dat men haar niet alleen niet

zal toelaaten , maar ook het land uitjaa-

gen,- haar kaal en berooit maaken , en op
andere wyfen ftraffen; endatdegeenedie
de cenfure of het Apoftolifch proces in'c

Ryk brengt , als een Kerk - roover zulks

met den hals moet betaalen. Wat zal dog
uwe
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uwe wysheid hier op antwoorden ? Is dit

eeen Katholijks PJaccaat ? Kan het (on-

der Chriftus te verongelijken , hetEuan-
geliumt' overtreden , en zonder onder-

gang der ziele getolereert of onderhouden

worden ? Waar op doet gy dan nw keel

niet wyd open , en verheft u ftemme als

een bazuin , verkondigende uw volk hare

zonden , enhetHuisIfraëlshaarefchelm-

ftukken , op dat haar bloed van uw hand
niet ge-eifcht en worde ? Zijnzy nualle,

wien de zorge voor het volk aanbevoolen

is, zulks gehouden te doen, hoe veelte

meer dan behoord gy dit uit te voeren,

aan wiens bekommering en zorge de

Roomfche Kerk de Volkeren en der zel-

ver bewinthebbers , de fchaapen en der

zelver Harders opgedraagen heeft , en

waar van gy het Bifdom en d'afgezantfchap

vand'Apoftolifche Stoel over de Kerken

van Engeland hebtontfangen , en gewor-

den zijt een Stoelbezirter van dien alier-

heerlykfte Marrelaar Thomas hooglofiy-,

ker gedachtenis , eertydts Aaidrsbiffchop

van Kantelberg , die tegens ïodanige de-

creten , erdinantien en inzettingen Gode,
zijn leeven voor de vryheid der Kerke op-

offerende, geftorven is ? Gyvoorwaar die

om defe dingen voor aan behoorde te tre-

den, en het Vaandel aangrypende, ute
toonen als een man in 't veld , en uwe broe-

ders uwe Mede-Biffchoppen door uw ex-

empel tot den fixyd aan te moedigen , gy ,

zegik, begeeft u eerft voor alle andere op
de loop, en fommige die haar lichtlijkte

weer zouden willen ftellen , doet gy of
door uwe flaphertigheid , ofuit geveinft-

heid , of, gelijk zy alle getuigen , door
een baarblyklyke overtredinge te rugge
deinzen enhaarvoorneemenftaaken. By
aldien dan de Kerk over u klaagt, fofeal

defchuld op ulegt, hebt gy u niet te ver-

wonderen , maar veel eer te bedroeven >

en u zelven te beftraffen , vrymoedig de
fchuld betaalende diegy van rechtswegen

aan de fchaapen fchuldigzijt : om het wel-

ke te verrichten, fogy de moeite, diegy
kunt, wilt doen , hebt gy een grooten
ftryd uit te ftaan. Wilt de wereldlyke

Priefters uit kracht van uw bediening en
gezag die gy over hun hebt haar daartoe

aanraden , en in de waarheid onderwyfen.

Stelt hun vooroogende zonde, waarin
zy met het voornoemde Placcaat t' onder-

houden, verftrikt worden : en zy zullen

alfo (gelyk yder een voorvaftftelt) uitde

verkeerde tot de rechte , en uit d' oneffene

tot de effene wegen overgaan. Op dat dan
wy, fowy meteenen kwamen te fwygen ,

uwe traagheid en die van andere over 't

hooft ziende,ons felven by denAlmagtigen
God aan diergelijke mifdaadnietfchuldig

enmaaken, en het bloed onfer fchaapen»

hier in verzuimlijk zijnde , van onfe han-

den niet afge-eifcht en worde , fo is het dat

wy uw broederfchap met fo grooten ernfl

als wy immers konnen , met gantfcher

hei te en uit een innerlyke toegenegentheid

waarfchouwen, vermaanen, verzoeken*

en uit kracht van de heilige gehoorzaam-
heid en op boeten van Kerkban, dienwy
u, fogy'tkomtnatelaaten, daadlijkop

leggen ; en dire&elijk gebiedende , be-

latten wyu, dat gy in eigen Perfoonmet
ten eei ften gaat naar de plaats daar de Raad
van , onfe zeer geliefde Zoon in Chriftus ,

Henrik , de doorluchtige Koning van En-
geland by den anderen vergaderdis, en

fo wel de geeftlijke als wereldlyke , na de
wysheid die u God de Heere ingeeven zal *

door redenen en vermaaningen onderwyft

dat zy de voornoemde ftatuiten en ordi-

nantien in het naaftkomende Parlement

t'eenemaal uitroeyen en vernietigen: al-

fo het zeer klaar ftryd tegens de Goddely-
keenmenfchelijke reden , tegens het Ou-
de en Nieuwe Teftament, deConcilien,
d'Oudvaders, de Dekreeten derPaufen,

en eindlijk tegens het gebruikt van d' algs-

meineKerk ,• en dat dezelve in geenerlei

manier dan met verlies van d' eeuwige za-

ligheid onderhouden konnen worden. En
P ondar
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onder andere zult gy die niet nalaatente

zeggen > hoe dat de fchenders van de Ker-

kelyke vryheid , en die ordinantien en

wetten tegens de vryheid doen onderhou-

den, als daar fyn Regenten en Magiftraats-

Perfoonen of die in eenige hooge bedie-

ningzijn ter plaatfe alwaar fodanige ftatui-

ten en willekeuren uirgegeeven zijn ge-

weeft of onderhouden worden , ofdie vol-

gens de voornoemde komen te vonnilTen

,

dat de fodanige van rechtswegen uit de

Kerk gebannen worden j het welke , hoe

feer geloovige Chriftenen te vreefen heb-

ben, kunt gy haar wydloopig aanzeggen

en duidelyk te gemoet voeren. Dit willen

wy ook dat gy op de zelve boete van ex-

communicatie zult doen of aanzeggen fo

dra als het Parlement komt te vergaderen,

fo wel aan de voornoemde Raat als aan het

Laager-Huis of het Huis der Gemeinte,

of die in het zelve Parlement een ftemme
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hebben. Daarenboven op darter op aller-

lei manieren voor d' eere Godts » voor de
Heilige Moeder, de Kerke s en voorde
zaaligheid van de zielen der Menfchen for-

ge gedraagen worde , zult gy op gelyke

{haffen fo wel d' Opzienders en Regenten
der Kerken als die het Prediken waarnee-

men » wereltlykeen geeftlijke Perfoonen,

wel fcherplyk beveelen en belaften dat zy

tog niet na en laaten het Volk en haare Ge-
meintensdefe voornoemde zaak dikmaals

in te fcherpen, en op haare gemoederen
te drukken. Wy willen ook dat al wat gy
ons in uwe brieven hier op antwoord , van

twe aanzienlijke Perfocnen , die dit uw
voorftel aan haar bygewoont hebben , on-

dertekend worde. Gegeeven in Romen by

de Heilige Apoftelen op den $. dag van De-
cember , en in het 10. Jaar van ons Paus-
dom.

X L I V.

Een Brief aan Koning Henrik de VI. dienende tot herroeping?

van het Plakkaat,

MArten , Biffchop , een Dienaar der

Dienaaren Godts, aan on^en^eerge-

liefden Zoon inCbriJius , Henrik^, de door-

luchtige Koningvan Engeland , groetenisen

Apoflolifc'he \£gen.

Na dat wy door veele zendboden uwe
doorluchtigheid , om het vernietigen van

dat verfoeyelijk Plakkaat uitgegeeven te-

gens de Kerkelijke vryheid, voor defen

hadden toegezonden , en eindlyk daar roe

gefchikt onzen beminden Zoon Mr. Julia-

nus , die de zaaken van het Hof van d'A-

poftolifche kamer by woont : fo heeft daa
uwe Hoogheid ons door den felven dit ant-

woord laaten toekomen, dathy, fodra
als het gevoeglyk konde gefchieden > het

Parlement , zonder het welke dat Plak»

kaat niet en konde vernietigt worden, by

een fou doen vergaderen; en in die zaak

fo veel fou doen als voor hem mooglijk

was tot voldoening van ons verzoek j pro-

tefterende niet gezint te zijn om de rech-

ten en Privilegiën van de Roomfe Kerk en

die van d'Apoftolifche Stoel in eenigerlei

wyfe af te fchaffen , noch te verkorten.

Hier op hebben wy zijnKoninglyke Hoog-
heid , als daar na met andere brieven te

kennen gegeeven, dat wy voorgenomen
hadden om die tyd af te wachten , hoo-

pende dat , het geene gy op uw Koninglyk

woord aan ons hadde belooft , niet na la-

ten zou ter bekwaamertyduit te voeren j

weshalven al wat aan onzer zyde tot nog

toe te doen ftondj hebben wy, van alle

lang-
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langmoedigheid en verdraagfaamheid de

proeve genomen hebbende
, gedaan, En

hoewel dat wy ondertuffchen van fommi-
ge in uw Koningrijk dapper gehoont en

getergt zijn geweeft, dies niettemin wil-

len wy , om niet te laaten blykendatwy
ergens in tegen onfe belofte aangaan, tot

» die tyd toe , niet zonder fchaamte van d'A-

poftolifche Stoel , wagten , om wel te

recht dat Euangelifch woord hier op nu te

mogen paffen , wat hei titaan de^en wyn-

gaard kpnnen doen,dat ikjniet gedaan en heb}

doch gy * myn zeer geliefde zoon , fo

wanneer de tyd van de byeenkomften van

dat Parlement nuisaanftaande , wilt het

geenen aan uwer zyde noch te doen Haat

,

volgens de belofte en het woord van een

Koning , niet vei fuimen na te komen :

het welke gy, volgens het Goddelijk en

Menfcbfltjk recht , als een zeer Chrifte-

lijke Koning, zonder iemandts verfoek ,

en dat om de behoudenis en eere fo van uw
eigen Perfoon als die van uwe Onderda-

nen , verplicht zyt om te doen : infon-

derheit daar wy u zodanige zaaken voor

dragen, waar by noch gy noch uw Rijk

door het vernietigen van het gemelde

Placcaat eenige fchade altoos konnen lij-

den. Dat men alles dat gefegt wort het fel ve

Placcaat veroorfaakt te hebben moet zoe"

ken voor te komen, is menigmaal uy c

onfen naam voorgedragen , en nu is hec

dat wy het andermaal u indachtig maken.
Dewijl dan hier niet en valt tegen tefeg-

gen, hopen wy derhalven datuweMaje-
fteit in het voornoemde Parlement de zaak

fodanig fult beftieren dat het meermaals
gedachte Placcaat uit het zelve Koningrijk

t' eenmaal uitgeroeit werde. Dit doende >

fo fult gy voor eerft uw eigen , en daar na

ook de zielen van veele Menfchen , de-
welke om het gemelde Placcaat in een

{waare zonde verftrikt zyn , behouden :

gy fult ook hier mede fo uw eigen eere als

die van uw Koningrijk , 't welk voor-

waar een zeer aanmerkens waardige zaak
is, voorftaan : einlijk en ten laatftenfule

gy hier door ons en d'Apoftolifche ftoel

verbinden om uwe rechtveerdige begeer-

ten altijd toe te (laan* en in te willigen.

Nu voor fo veel dit alles en onfe, vorder

mening aangaat, fult gy onfen beminden
zoon Mr. JoannisdeObizis, onfenNun-
tiuis en Collecleur in het voornoemde
Rijk , met brieven daar van genoeg voor-

den , ten vollen geloof geven. Gegeven

binnenkomen op den 13. QBobtr : in het 10»

Jaar van ons Pausdom.

X LV.

Een Briefaan het Parlement over die zelfde zaak.

MArten, Bitfchop? Dienaar der Diena-
ren Godes , aan d' Eerwaardige Broe-

ders en beminde %oonen , den Edelen in het

Parlement van het Koningrijk^ van Enge-

land , groetenis en Apojlolifche Zegen.

Wy hebben door veele gedeputeerden

en met verfcheiden vermaningen , nadat
ons Harders ampt vereicht , U. L. en uw
Koningrijk gewaarfchuwt > fiende op uwer
aielen behoudenis en d° eere van dat Rijk ,

om een feker verfoeilijk Plakkaat, (tegens

het goddelijk en Menfchelijk recht uit ge-

geven , en het welke zonder verlies van

d' eeuwige zaligheid niet en kan onderhou-

den , ) uit te roeyen en te vernietigen :

doch alfo zulks fonder Parlement nieten

kan weg genomen worden , volgens d' ant-

woord die onfe zeer geliefde Zoon Henrik»

Koning van Engeland aan onfen beminden

Zoon Mr. Julianus diede zaaken aan

P 2 het
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het Hof van d' Apoftolifche Kamer waar

neemt, doemaals onfcn Nuntius, gege-

ven heeft j belovende daar in de felve

Koning te zullen maken , fo het eenigfins

in zyn macht waare, dat ons verfoek vol-

daan wiert; protefterendede Rechten en

privilegiën van de Roomfche Kerk en-

d' Apoftolifche ftoel geenfins te willen af-

fchaften noch verkorten: wy derhalven

willende onfe gewoonlijke fachtmoedig-

heid gebruiken , hebben voorgenomen de

tyd van dat Parlement af te wagten,hoo-
pendedatfo welde Koning , volgens zijn

Koninglyke belofte, als gylieden om de

zaaligheid uwer zielen , een heilig en al-

gemein befluit zult maaken dienende tot

uitvoering van ons verzoek. Dewyl dan

nu, als gezegt word, de vergaderingvan

het Parlement op handen is , fo waar-

fchuwen , vermaanen en imeeken wy u al

t' faamen , welkers zielen onfe Heer Jefus

Chriftus ons aanbevoolen heeft, dat gy-

lieden eendragtelijk de zaaligheid uwer

zielen en de zuiverheid uwer confcientie

voor al betrachtende , zorge draagt dat

het voornoemde verdoemlijk Plakkaat

(het welke fo wie onderhoud ofdoet on-

derhouden niet zaalig en kan worden : )

geheel en al uit uw Rijk weg gedaan en in

der eeuwigheid vernietigd worde. Indien

datter nu iemand mogt zijn die U.L. het

tegendeel hier van fou willen doen geloo-

ven , wie hy ook zy , een wereldlijke of

geeftlijke ftant bekleedende , wilt hem,
als een gefwooren Vyand uwer zielen en

eere in geenerlei manier gehoor geeven

,

noch voor geen rechtfehaapen Catholijk

houden , die tegens d' autoriteit van de

Roomfe Kerk en tegens de rechten en pri-

vilegiën van d' Apoftolifche Stoel haar van

Godgegeeven, iets derven onderwinden, I ons Patifdotn.

waar van uwe doorluchtige Koning zelfs. I

opentlijk verklaard heeft in'tminfte nier

te willen afneemen. Wy zijn wel van den
Almachtigen God Jefus Chriftus over UL.
en d'algemeine Kerke geftelt , wiens lee-

re en aanradinge gylieden en yder Chriften

verplicht zijt zonder eenigtegenfpreeken

allerlei geloof te geeven : evenwel heeft

hy ons , hoewel onwaardig , bevoolen

zijn fchaapen te weiden, en defleutelen

om de Hemelen t' ontfluiten en te fluiten

overgeleverd : en fo wie ons hoord , die

hoord het Chriftelijk getuigenis vaneen
Dienaar Ghriftij en fo iemand ons mogt
komen te verfmaden , de zelve word over-

tuigt dat hy Chriftus zelve verfmaad. Al-
fo wy dan van U. L. en van alle Chriftenen

in het byzonder voor het geftreng oordeel
Godts rekenfehap zullen moeten geeven,
hierom is het dat wyll.L. fodikmaalsen
fo krachtig over de zaaligheid uwer zielen

aanfpreeken en vermaanen , en op dat nie-

mantU.L. van defe onfe CatholijkeLeere
onder fchyn van eenige tydlyke fchade

mogt komen af te trekken, fietdaarwy
ftellen ons vaardig en bereidwillig om te-

gens alle redenen,om welke men voorgeeft

dat het Plakkaat gemaakt is, opeenheil-

zaame wyfe te voorzien , op dat noch uw
Koningrijk , noch eenig particulier Per-

foon , door het vernietigen van dit Plak-

kaat, eenig nadeel of ongemak overko-

men. Van wegen alle defe zaakenen wat
dies meer onfe noeening aangaat zult gy on-

fen beminden Zoon Mr. JoanncsObizis,
onfen Nuntius en Colle&eur in het voor-

noemde Ryk, die daar ten vollen van on-
derrigtis , geloofmoogen geeven zonder
daar in het allerminfte aan te twyfelen.

Gegeeven in Romen by de Heilige Afoftelm
den derden Qiïober t in het tiendejaar van

UVl, Etn-
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X L V I.

Een infirument van de Redeneringe die den Aardtshifichof van Kantel-

herg in het Laager-Huis of in het Huis dergemeente over deze zaak

gedaan heeft.

OP den laatften dag op. een na van de

Maandt Januarus , zynde Vrydag na

de loop en rekening van de Kerke van

Engeland in het Jaar onfes Heeren 1417.
inde fefde indictie, en in het elfde Jaar

van het Paufdom van onfen allerheiligfte

Vader en onfe Heer , Heer Marten , door

de goddelijke voorfienigheid de vyfde Paus

van die naam > zyn de feer eewaardigc

Vaders in Chriflus, en Heeren* deHee-
ren Henrik , door Godts genade, Aarts-

bijfchof van Kjintelberg
y
en fohannesAarts-

biffcbop vanjork^, mitfgaders de zeer eer-

waardige Vaders W. van Londen , Bene-

diÜus Menevenfis , Phi/ippus Elienfis , Jo-

cben en TV. van Norwicb
3

Biflchoppen , en

nevens haar d' eerwaardige Vaders en de

geeftlijkheid van Weftmunfter en Ro-
chefter,en d'Abdten uit het Koningli jk Pa-

leis van de kamer van Weftmunfter : tq

weeten j alwaar fo wel de geeftlyke als we-

reltlyke Heeren in het Parlement d'affai-

ren van het Rijk verhandelt hebben en ple-

gen te'verhandelen > wederkerende 3 en de

wereltlijke Heeren hun affcheid gegeven

hebbende , zy t' famen zyn gegaan tot die

mannen > welke van wegen het volk ofde

Gemeente in het Rijk tot zodanig een Par-

lement op hun gewoonlijke plaats geko-

men waren, te weten: inde eet-zaal van

d' Abdijfchap van Weftmunfter voor-

noemt aldaar Perfoneelijk zynde , en op
(taande voet van de lelve geeftlijke Heeren
met behoorlijke eerbiedigheid , als billik

is voor zodanige mannen die de gemeente-

zaaken van het Rijk waarnemen en repre-

fenteren , ontfangen zynde : fo heeft

d' eerwaardige gemelden Vader > d' Aarts-

biflehop van Kantelberg d' oorfaak zyner

komfte als ook die van zyn mede broeders

in't algemein toen begonnen voor te dra-

gen -

r eerft met te protefteren , en fo prote-

fteerde of betuigde ook de Heer van Kan^
telberg uit zyn eigen naam en de naam van
zyn gemelde mede-broeders, dat hy feer

eerwaardige Vader noch iernant van zyn
collegaas met een aanvang te maken mee
dit hun feggen voor hadde om den Heer
Koning van Engeland of zyn Kroon, of
de gemeente van het Rijk ergens in te ver-

korten : en blyvende alfo by defe zijn pro-

teftatie voor de zelve Eerwaardige Vader
met zijn reden voort, en gafalfo d' oor-

zaakzijneren zijner Collegaas aankomfte
lolemneelijk te kennen ; neemende voor
zijn ftellinge defe woorden -.geeft den Kji-
^er dat den Kjii^er toebehoort , enGodedat
God toebehoord. Waar mede voort vaaren-

de, heeft hy de dingen die fo tot de Ker-
kelijke als Kaizerlijke Jurifdi&ie behoor-
den dapper en wydloopig verklaart , en de
materie van voorzieninge en de vernieti-

ginge van dat Plakkaat tegens de voorzien-

ders uitgegeeven met een goed en rijp

overleg achtervolgende , in het voort-

gaan met zijn verklaaring eenige diergely-

ke rechten en autoriteiten met de Heilige

Schriftuur over een komende bygabracht

,

om te toonen hoe dat onfe Heer , de Paus,

rechtheeft om voorlicht te hebben offor-

ge te draagen , gelijk als zijn heilige voor-

zaaten d'opperfte Biflchoppen inhet Ko-
ningrijk van Engeland en elders over her
gantfche Chriftendom gedaan hebben , en

de hedendaagfe Heer Paus in andere Ko-
ningryken noch Tegenwoordig doet : over-

P 3 zulks-



zulks het voorverhaalde mitfgaders de

Bullen en Apoftolifche brieven > welke

tot dien einde de zelve Heer Paus nu eind-

lijk het Rykhad toegefondenïvlytiginagt

behoorde genomen te worden : en dat de*

fe Heer , onfe Paus , fo veel Ambafladeurs

en folemneelegedepureeiden om fijn recht

en de vryheid der Kerke te bevorderen*

niet zonder groote moeite
, gevaarenon-

koften van het Roomfe Hofnaar Engeland

hadde afgevaardigd. De zelve Eerwaar-

dige Vader, d' AardtsbifTchop van Kan-

telberg heeft uit zijn naam en uit de naam
van zijn mede- broeders die aldaar doc-

maals tegenwoordig waren, envand'af-
wefige die door haare gematigde in het

Parlement verfcheenen , (aan wien, zeide

hy , men weet dat de voornaame forge

voor de zielen van het gantfche Volk in

het Ryk behoort : ) alle de voornoemde
mannen enyder hooft voorhooft die toen

daar waaren , de gemeente ofhet gantfche

Volk, alsgezegt, reprefenteerende, op
haar verfochten in den Heere vermaand
datzy, voor fo veel als haar hunner zie-

len zaaligheid en de welftand en vrede van

het gantfche Ryk ter herte gingen , ook
fodanig de voornoemde materie fouden

overwegen, en in dit tegenwoordig Par-

lement over dele zaak haar fo beraden , dat

onfe allerheiligfre Heer , de Paus, te vre-

de geftelt, en des Konings y ver tot d' A-
poltolifche Stoel en devotie tot het gant-

fche Ryk in defen roemwaardig mogten
zijn. De felfde Eerwaardige Aardtsbif-

fchop heeft daarenboven noch meer dier-

gelijke verzoek-beden daar by gevoegt :

en uit den grond zijns herten als bleek,

heeft hy al weenende haar te gemoed ge-

voerd de perykelen die van wegen de Ker-

kelyke cenfuren , en ook die blixem der

verbiedinge, welke anders den Koning en

het Ryk (dat God verhoede) waarfchyn-
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lijk fouden over komen : in hoedanigen
geval d' antwoord van dit Parlement, fo

als de zaak toen verklaard wierd , den
Heer Paus niet aangenaam fou zijn , noch
in het allerminfte wel gevallen. Miffchien

zal iemand onder U. E. A. denken dat defe

dingen die voornaamlijk de BifTchoppen

van 't Ryk aangaan , uit het herte niet

voort en komen , doch dit zult gylieden

voor zeker weeten , enter goeder trouw

die ik Gode en deKcrkfchuldigben, fo

verklaar ik nu voor U. L. dat ik liever noit

eenige Kerkelyke beneficien fou willen uit

deelen ofook ontfangen , dan eenige dier-

gelyke perykelen of maniere van doen in

miju tvd tot een fchandvlek der Kerke fien

gebeuren. Hy gaf haar ook met eenen
noch verder te kennen hoe dat de Paus in

verfcheiden van zijn Bullen aangeboden
en belooft heeft, dat hytegens alle inge-

voerde tegenwerpingen en voorvallen no-

pende het vernietigen van het uitgegeven

Plakkaat een redelyk geneefmidd 1 fou (tel-

len , en alles wat daar uit fou konnenont-
ftaan, geheel en al weg neemen. En aldus

nu zijn verfoek , vermaaningeen het voor-

dellen van fodanige perykelen ge-eindigt

hebbende , zijn daar op d'eerwaardige Va-
ders d' AardtsbifTchoppen van Kantelberg

en Jork nevens d'andere haare mede-broe-

ders en BifTchoppen &c. vet trokken : het

Laager-Huis, de Gemeente reprefentee-

rende, bleef noch by den anderen , han*

delende over de zaak haar voorgedraagen

,

inhetbywefen van degeenediede verkla-

ringe, verzoekbede , vermaaningen het

voorftellen van de perykelen hadden aan-

gehoort ; als daar waaren d'eerwaardige

mannen Richard Coudray , Prefident in

de Kerkelyke vergadering tot Norwich,
Mr. Johan Forfter Ganonyk vanLinkoln

&c. en Johan Boold openbaar Notaris

,

nevens veel andere meer.

Afte
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A£te 33. In het 2 3 . Jaar van des Konings Regeeringe.

X L v I I.

Een Alle om in te houden de betaalinge van Annates ofde eerfie vruchten

aan de Stoelvan Romen.

ALfomen* uit langduerigeondervin-

dinge , genoegfaam befpeurt heeft

dat groote en on-waardeerlijke zommen
van penningen uit dit Koningrijk , waar
door het verarmt is geworden > daagelijks

vervoert zyn geweeft ; voornaamlijk zoda-

nige fommen van penningen die zyn Hei-

ligheid de Paus enzynevoorfaten, mits-

gaders het Hof van Romen een tydlang

voor defen genoten hebben van alle geeft-

lijke Perfonen die genoemt y uitgefondert

,

aangeboden en afgevordert wierden > als

of fe d'AartsbilTchoppen of biffchoppen

van dit Koningrijk van Engeland toe qua-

men > onder de benaminge van Annares
anderfins genoemt de eerftelingen ofeerfte
vruchten. Welke eerfte vruchten gehaalt

zyn uit yders Aartsbifdom of bifdom bin-

nen dit Rijk, door het in trekken van de

Paus zyn bullen > tot beveftiginge, ver-

kiefïnge, toelatinge , verfoekinge > voor-

fieningen y difponeringen, inftellingen,

inwyingen, met te geven in befïttinge ,

ordren van bedieningen, Heilige zege-

ningen > en noch andere dingen meer ,

dienftig en noodig rot verkrijginge van
defe hare voortfettingen i en zy zyn ge-
nootfaakt geweeft te betalen , al eer zy de
felve bedieningen konden bekomen

,
groo-

te fommen gels ,enaleerzy esnig gedeelte

van de vruchten van het voor noemde
Aartsbifdom of bifdom, daar zy toe be-

roepen , verkoren, verfogt , of die haar

aangeboden waven , mogten genieten i

waar door merkelijke fchatten uit dit Rijk

nier alleen vervoert zyn geworden , maar
ook dikmaals isgebeurt, ter oorzake dat

fodanige Aartsbiffchoppen ofBiffchoppen,

onlangs eerft daar toe gepromoveert , bin-

nen twee ofdi ie Jaaren na dat zy ingewijd

waaren , quamen te fterven , dat haar vrin-

den > door wien zy op de been geholpen

en alfo van vermogen waren om voor ge-

melde Annates of eerfte vruchten betalin-

ge te doen , tot d' uiterfte armoede qua-

men te vervallen: en om dat defe eerfte

vruchten tot een hoogen prijs opgeftegen ,

aangegroeit en vry grooter zyn geworden
door een on-redelijke tol en fchatringe , op
geen recht noch eigendom gefondeert 3 en
dat de betaalingen daar van bekomen fijn

door het inhouden van de Bullen , tot dat

voor de zelve eerfte vruchten betaalinge

was gefchied , of daar voor borge geftelt j

waar uit dan blykt dat de zelve betaalin-

gen > tegen alle recht en reden afgeperft:

zijn geweeft. Hierom is het dan dat den
Adel van dit Ryk > en de wyfe , fchran-

dere , polytyke mannen in het Laager-

Huis van dit tegenwoordig Parlement ver-

gaderd , aanmerkende dat hetHofvan
Romen niet op en houd van de verhaalde

groote fommen van penningen in te vorde-

ren en af te perlTen onder de benaminge
van Annates of eerfte vruchten , tot merk-
lyke fchade , als gefegt > voor de voor-

noemde Biffchoppen en dit Ryk ; d'aan-

neeminge van welke eerfte vruchten in dit

Ryk eerft toegelaaten wierd> alleen om
de Chriftenen te befchermen tegens den
Turkfen Kaizer, en nu wordenfeals een

enkele fchuldige plicht afgevordert 3 al-

leen om gewins halven, en dat tegen alle

recht en confcientiej fo dat het openbaar

en
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en kennelijk is datter uit dit Ryk naar het

Hof van Romen , federt het twedejaar

van de Regeringe van Koning Henrik de

VII. hoogloflyker memorie,tot op defe te-

genwoordige tyd, onder de benaaminge
vanAnnates vervoert en betaalt is geweeft,

tot het vervaardigen van Bullen van Aards-

bifdommen en Bifdommen , de fomme
van acht hondert duizend Dukaaten, be-

draagende aan Engelfch geld ruim hondert

en feftig duizend pond fteerlings; behal-

ven noch andere grooteen onverdraagly-

ke fommen, die alle jaaren , door veel

andere wegen en middelen , tot merklyke
verarminge van dit Ryk , naar het Hof
van Romen vervoert zijn geweeft. En
hoewel dat onfe fouverain Koning en alle

zijne natuurlyke Onderdaanen , fo wel

geeftlyke als wereldlyke, al fogehoorfa-

me, devetige, Catholyke en.ootmoedi-

ge kinderen van God en de Heilige Kerke

zijn geweeft, als eenig Volkdatineenig

Ryk den Doop heeft ontfangen , "échter

zijnde voornoemde fchattingen en invor-

deringen van defe eerfte vruchten voor dit

Koningrijk , fo onverdraaglijk en onlyd-

lyk geweeft , dat uit aanmerkinge daar van

allede geene die in dit tegenwoordig Par-

lement zijn vergaderd, reprefenteerende

het gantfche ligchaam van dit Ryk , ver-

klaaren : dat zijn Koninglyke Hoogheid
voor God Almachtig, volgens de plicht

van een goe Chriften , om de goederen en

de gemeinten -ftaat van dit Ryk te behou-

den en te behoeden, ten hoogften is ver-

plicht alle moogelyke middelen in het

werk te ftellen om fodanige misbruiken en

onmaatige fchattingen , als gedacht , te

keeren en re weeren. Aangefien nu ver-

fcheiden Biffchoppen in dit Ryk feerhoog

van jaaren en met veel ligchaamlyke fwak-

hedenbefet zijn , fodat, naalleapparen-

tiede dood haar nu vaft op de hielen zit

;

waar uit dan volgen zal dat kort na hun

overlyden merklykefommen van pennin-

gen , tot fo onredelyke en by gevolg on-
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behoorlyke inzichten, als gedacht, aan-
geleid, uit dit Ryk na 't Hofvan Romen
overgevoert zullen worden ; waar door
d' ingeletenen van dit Land merkeJyke
fchade, ja armoede zullen komen te ly-

den , fo men zulks by tydts niet en trachte
voor te komen : hierom is door autoriteit

van dit tegenwoordig Parlement geordi-
neert, gerefolveert en voor vaft geftelt,

dat d' onwettige betaalingen van de eerfte

vruchten en allerlei contributien daar toe

oftot eenig Aardtsbifdom of Bifdom, die-

nende, of om eenige Bullen hierna, ten

einde voornoemd, van het HofvanRo-
men te verkrygen , van defe tyd aft' eene-
maal zullen afgefchaften om geen Aardts-
bifdom of Bifdom in dit Ryk voortaan be-
taalt worden , dan op fodanige wyfe als

in defe tegenwoordige a'c"te wo rd ver-
klaart; te weeren : dat geen Perfoon al-

toos noch Perfoonen die hier na tot eenig

Aardtsbifdom of Bifdom in dit Rykgéno-
mineert , veikooren , voorgedraagen of
verfocht mogten worden , de voornoem-
de eerfte vrugten voor het gemelde Aarts-

bifdom of Bifdom zal ofzullenbetaalen»

nog ook eenige diergelyke fomme offom-
men van penningen , penfioenen nog eer-

fte vruchten daar voor, of voor eenige an-

dere diergelijke onmaatige fchattinge , op
boete van aan onfen fouveraine Heer en

Koning, zijn erfgenaamen en fucceffeurs

immer en altoos te zullen verbeuren alle

haare goederen en vee , mitfgaders alle de
landen en goederen onder dat Aardtsbif-

dom of Bifdom forteerende, fo lang als hy
of zy die defe tegenwoordige Acte komt
t' overtreden , dat Aardtsbifdom of Bif-

dom inhoud, bezit of geniet. Daar is ook
vorder , uit kracht van dit Parlement ,

voor vaft gefteld , by aldien eenig Perfoon

hier na genoemd door den Koning of eeni-

ge van zijn erfgenaamen offucceffeurs aan
het Hof van Romen opgedraagen worden-
de om hier na eenig Bifdom in dit Ryk te

bekleeden > daar over by het Hofvan Ro-
men
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men opgehouden , verhindert of uitge-

fteltmogt worden , om het wederhouden
vand' Apoftolifche Bullen ofeenige ande-

re zaaken daar toe dienftig ; ofdat hem of
haar eenige diergelyke Bullen die tot eeni-

ge der voornoemde inlichten behooren ,

by het Hof van Romen , na voorgaande
verzoek* afgellaagen of geweigert mog-
ten worden : dat dan zodanig een Perfoon

of Perfoonen fo voorgedraagen , hier in

Engeland mag en zal ingewyd worden
door den Aardtsbiffchop , in wiens Parog-

chie het voornoemde Bifdom gelegen is $

doch met.defe voorwaarde , dat de zelfde

Perfoon door den Koning geduurende die

tyd tot dat Bifdom genomineert en opge-

draagen is geweeft. Ingeval ook dat zeke-

re Perfoonen voorgedraagen en genomi-

neert > als verhaalt, tot eenig Aardtsbif-

domindit Ryk, zulksopeengevoeglyke

manier verzoekende, mogten komen op-

gehouden , verhindert of uirgeftelt , of

op eenigerlei wyfe daar in verftoort te

worden , by gebrek van de Bullen ofiets

dat hem of haar daar toe van nooden is',

om het felve uit dien hoofde by 't Hof van

Romen te bekomen , dat dan yder fodani-

gePerfoon voorgedraagen en genomineert

om Aardtsbiffchop te zijn > zal mogen

,

na gedaane prefentatie , ingewyd en be-

veiligt worden door andere tweBiffchop-

pen in dit Ryk , wien zijn Koninglyke

Hoogheid of eenige van zijn erfgenamen
of fucceffeurs , Koningen van Engeland

voor die tyd zijnde , daar toe (al fchikken

enordineeren ; in zulker voegen als ver-

fcheiden andere Aardtsbiffchoppen en Bif-

fchoppen hier te voren in voorledene ty-

den door verfcheiden vandesKoningsal-

leredelfte Voorzaaten ingewyd en in dit

Ryk beveftigd zijn geweeft: en dat hier

namaals yder Aardtsbiffchop en Biffchop

door zijn Koninglyke Hoogheid, Nazaa-

ten of fucceffeurs , Koningen van Enge-

land, voorgedraagen, en genoemd inge-

wyd en. beveftigd zijnde , als verhaald,

121

by gevolg ook ingeftelt > aangenomen ,

en voor een Aardtsbiffchop en Biffchop

vandiebedieding, ftoel, en plaats, (na

dat van fodanig een voorgedraagen , ge-

nomineert, en ingewyd vereifcht word:

)

erkent en gehoorzaamt zal worden ; gelyk

als alle andere diergelyke Biffchoppen van

die Provincie, van dat Bifdom of die Pa-

rochie bejegent , aangenoomen , erkent en

gehoorzaamt zijn geweeft , die haare Bul-

len van 't Hofvan Romen en alles daar toe

behoorende ontfangen en ten vollen ver-

kreegen hebben. De zelve Perfoonen zul-

len ook alle d' inkomften van degeeftlyke

en wereldlyke goederen van het voor-

noemde Aardtsbifdom en Bifdom foryk-

lyk en opfoeen proffytlijke manier genie-

ten en bezitten , als eenige van zijne of

haare voorgangeren in het gemelde Aards-

bifdom of Bifdom genoten en bezeten

hebben: voldoende en bewyzende aan

den Koning onfenfouverainHeer, mits-

gaders zijn erfgenamen en fucceffeurs*

Koningen van Engeland zijnde, fodanige

eerbiedigheid , recht en eigendom , als

men voor defen voor diei gelyk Aardtsbif-

dom en Bifdom plag te betaalen , volgens

de wetten en koftuimen van ditKoning-

ryk en des Konings voorrecht. Doch op

datonfe Heilige Vader, de Paus, en het

Hof van Romen niet en moogen denken

dat de moeite en arbeid nu airede gedaan

(metbefchryven,verfegelen,verfoeken,en

wat dies meer is : of hier na het van de

Dienaaren aan het Hofgedaan mogt wor-

den over en ontrent het vervaardigen van

zekere Bullen hier na , die men hebben

moet om fodanig een Aardtsbifdom of

Bifdom te bekomen, ) ongeloontzalbly-

ven, of niet genoeg en na behooren ver-

golden zal worden i en, op dat fy daar te

fpoediger mee zouden voortvaaren , is

derhalven , uit kracht van dit tegenwoor-

dig Parlement, voorvaftgeftelt, dat yder

geeftlijk Perfoonin dit Rijk , die voortaan

tot eenig Aardtsbifdom of Bifdom geno-

Ct mi-
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mineert , voorgedraagep of gevordert

mogt worden, zal, en met recht mag be-

taalen aan het Hof van Romen voor het

fchryven en bekomen van zijne ofhaare

Bullen , en het verzegelen daar van met
loot ; zonder te behoeven voor eenige

Annatesofeerfte vruchten te betaalen, of
eenige andere koften te doen offchattinge

diezy daar mogten op ftellen te voldoen :

dan daar voor alleen geevende of betaalen-
de vyf pond fteerlings

,
gerekent regens

honderd pond in het jaar, boven alle on-

koften , voor fodanig een Aardtsbifdom
of Bifdom. En voor fo veel zijn Koningly-
ke Hoogheid en dit hoogeHof van het Par-

lement hier in niet en hebben gebruikt,

noch geflnt zijn eenig gewelt te gebruiken

,

maar allerlei fagte middelen in 't werk te

ftellen , ten zy door hooge nood en dwang
daar toe beperft; als daar mevoornaam-
lyk beoogende dit Koningrijk van de voor-

noemde onmaatige fchattingen en onver-

draaglykelaften, als gemeld, t'ontflaan,

fo heeft het haar derhalven taadfaam ge-

dacht d'uitkomfte van al het verhaalde

aan zyn Koninglijke Hoogheid te bevelen.

So dat indien het zyn hooge wysheiten
feer voorfigtige befcheidenheid goedt

dunkt om zyn Heiligheit den Paus en het

Hof van Roomen te bewegen tot het af

fchaffen van de meermaals verhaalde pen-
ningen , of tot fo een heufche inftelling

dat fe voor dit Koningrijk gemaklijk re

dra agen moogen zijn ,• zulks dan , zy met
den anderen daar over eens geworden fyn-

de , effect mag foi teren , en voor een wet

op hst allerfcherpfte onderhouden wor-

den. Wyders is by dit Parlement voor

vaft geftelt dat zijn Koninglyke Hoogheid
«' eeniger tyd of tyden , tufkhen dit en

Paaffchen, 't welk zal zijn in het Jaar on-

fes Heeren een duizend vyf honderd en

drie en -dertig , of tuffchen dcfe tyd en den

aanvang van het naafte Parlement, (met

Patenten onder het groote zegel van fyn ei-

gen hand uitgaande, en geftelt op het re-
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gifter van dit tegenwoordig Parlement,) te-

kennen geeve dat hy volkomen magt en

vryheid om te verklaaren of het verhaalde,

of iets daar in vermeld , onderhouden,
gehoorzaamt , uitgevoert zal worden en

ftant houden als een Acte en ftatuit van dit

Parlement , of niet : invoegen dat zijn

Koninglyke Hoogheid door gemelde Pa-

tenten ofopene brieven , voor het verloop

van de boven verhaalde tyden, veiklaare

dat zijn wil en believen is, dat het voor-

verhaalde of iets daar in begreepen niet

uitgevoerd , waargenomen , onderhou-

den, noch gehoorzaamt zal worden : dat

dan ook zulks voortaan geheel en al van
geenerlei effect, kracht noch waarde zal

zijn i doch ingeval dat zijn Koninglyke
Hoogheid al eer de voorbeftemde tyden
verftreeken zijn , door de voornoemde
Patenten kome te verklaaren dat zijn wil-

le en refolutie is dat het voorverhaaldeof
alle puntjes en puntilletjes daar in begree-

pen, dat is, het geheel offodanig een ge-

deelte daar van als zijn Koninglyke Maje-
fteit zal accepteeren , affirmeeren en rati-

ficeren, fo fal het ook op fodanig een wy-
fe in alle deelen geeffectueert ofuitgevoert

worden en ftand houden , volgens het

voorneemen, den inhoud, de kracht en

rechte meeninge daar van : en het zal ook
voortaan immer en altoos fo vaft , bondig,

en beftendig bly ven als eenige andere Acte
of wetten van 't land , en als of het ten

vollen en opfettelijk by dit tegenwoordig
Parlement geordineert en vaft geftelt ware
geweeft. Én by aldien , dat het, als de
gemelde redelyke , minnelyke en zagte

middelen door zijn Koninglijke Hoogheid
ondervonden , voorgeflaagen en gecon-

tracteertzijn, zijn Majefteit zal ofmogt
voor goed inzien dat dit Koningrijk

met defe en andere diergelijke on-ver-

draaglijke fchattingen en geld-afperfinge

geduurïg belaft en beladen fullen blijven ,

als voor defen is geweeft ; en dat daar op

,

om fulks te doen continueren , zyn Hei-
lig-
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ligheid dePaus,of enige van fynfucceiTeurs,

of het Hof van Romen, willen, of doen, of

doen doen t' eeniger tyd hier na , fo als bo-

ven verhaalt is , teweeten: dat hy op een

ongeregtige , onvriendlijke en onredelijke

wyfe quellen , ontruftigen, moeyelijk en

laftig vallen , ofbedroeven onfen fouverain

ïieer , zyn erfgenamen ofiucceffeurs , Ko-

ningen van Engeland > of eenige van zijne

of hareOnderdanen ,geeftliike Perfonen of

flegte Leeken , of dit zyn Rijk, doorex-

communikatie, dreigement, verbodt : of

met aan te gaan op een ander wyfe, als

met cenfuren , dwang &c. fo is dan uit

kracht van dit Parlement vaft geftelt dat

zyn Koninglijke Majefteit zyn Nafaten en

fucceffeurs , Koningen zynde van Enge-

land, en alle zynegeeftlijkheit en de Lee-

ken , zyn Onderdanen , zonder eenige be-

kommering des gemoedts , vry fullen , en

mogen, ter eere vanGodtalmagtig, tot

vermeerdering én onderhoudinge van de

deugten een goed exempel in dit Rijk , de

gemelde cenfuren , excommunikatien , in

terdiólien, dwang &c. fullen bedienen,

(of maken dat bedient werden, door dit

! gantfche Rijk en alle andere onderhorige

dominien en landtpalen : ) alle en allerley

facramente, ceremoniën, ofandere Godts-
dienftigheden der Heilige Kerke; ofeenige

andere zaak of zaaken , noodig tot ge-
zondtheit van de zielen der Menfchen :

gelijk alsfe voor defen t' allen tyde ofty-
den in het zelve Rijk in een eerlijk en ge-

woonlijk gebruik zyn geweeft; endatgee-
nerley fulke cenfuren , excommunikatien

,

interdiclien , of eenig ander proces of
dwang door eenige Biffchoppen ofandere
geeftlijke Priefters van dit Land, ofdoor
eenige van hare Minifters of fubfthuten

t' eeniger tyd of tyden hier na in het druk
uitgegeven , uitgevoert , ofverfpreid wor-
den ; noch toegelaten worden dat fein
eenigerley wyfe in het druk worden uit

gegeven, uitgevoert, of verfpreyd.

Cui tjuidem billa fr<xdift<e & adplenum
intelUBoe per Dominum Regem ex affenfu&
autboritate Parliamenti preedifti taliter ejl

rejponjum ; dat is : op welke voornoemde
Aüe ten vollen verftaan, door den Heer Kj)~

ning met toe/lemming en autoriteit van bei

voornoemde Parlement aldus isgeantwoort.

Le^oyleveult. Soit Baille aux communes

Aceft Bille les communesfont ajjèntes.

Hier ftaatt' aanmerken dat op den negende dag van Julius, in het 25. Jaar van de
Regeringe van Koning Henrik, de zelfde Heer Koning door zijn Patenten de
voornoemde Acte met zijn groore zegel verzegeld , geratificeertenbeveffigt

heeft j enaandieA&ezijnKoninglykeftemmegegeeven, als blykt aan de fel-

vePatenten , welker inhoud alhier volgt.

X L V I I I.

Koning Henriks laatfte Briefaan den Paus.

Aan zij n Heiligheid de Paus. 1532. Kopy.

Cotton Libr. Vitcl. B* 13.

NA feer ootmoedige rekommandatien

en feer devoüge kuflingeuwer gebe-

nedijde voeten.

Hoewel dat wy tot noch toe ons ant-

woordt op de brieven gedateert tot Bo-

nonien den fevende van October hebben

Q. z uit-
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uitgeftelt; welke brieven ons PaulusCaf-

fali onlangs eerft behandigt heeft : dewylfe

nochtans tot dien einde fchijn en gefch re-

ven te zyn , op dat wy op den inhoud daar

van naaukeurig lettende, voor de geruft-

heid van onfe eigen confcientie forge zou-

den dragen , en ons fui veren van de fwaa-

righeden en twijfelmoedigheden die wy
over het ftuk van ons houwelijk hadden
opgevat: fo hebben wy die de brieven ,

tot fuik een einde ons toegefonde, niet

konnen ongemerkt laten doorgaan ; maar
na dat wy alle de deelen der felver feer vly-

tig overwogen , met den anderen verge-

leken, en onfe gedagten daar over wel te

degen hadden laten gaan, hebben wy ons

voort gefchikt om daar op te antwoorden.

Want, alfo zyn Heiligheid daar voor-

naamlijk fchijnt op te ftaan , om onfe twy-

felmoedigheid te vermeefreren en d' on-

geruftheid van de prikkelinge onfer con-

fcientie weg te nemen ; voor fo veel als het

fchynt» als men de zaak eerft inziet, uit

een yver , liefde en godvruchtigheid te

gefchieden, danken wy u derhalven over

uwe toegenegentheid. Doch evenwel na-

dien het in der daad niet en gefchied iö als

gy voorgeeft , hebben wy 't voor behoor-

lijk ingefien om van zijn Heiligheid te ver-

zoeken, dat hy voor ons andere genees-

middelen toebereide. Voor fo veel zijn
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ziekte en deerlijk quetfuur gelegen heb-
dende , fo lang te vergeefs na raad zouden
omme zienj en als nu onfe krankheid en
nood grooter is geworden , fo is 't dat gy
door uitftel en verlenginge vandetydden
Patiënt en bedrukte fo pynigt als of gy
zaagt dat het uitftellen van de zaak ons
veel fou helpen,om alfo, door ons te payen*

met een ydel hope vaneen gewenfchte uit-

komfte , by de neus te leiden werwaarts gy
wilt. Maar om met zijn Heiligheid rond
te gaan : aangezien wy veelerlei affronten

die ons noch dwars in de maag liggen en
niet wel konnen verteeren , hebben uitge-

ftaan ,* hoewel dat onder alle dingen
by zijn Heiligheid gepafieert, fommige
de zelve niet verweeten noch te lafte

gelegt mogen worden, echter in veele
daar van zyt gy van alle fchuld niet vry te
keuren, welke wy van herten wenfchten fo

te konnen verkleinen , dat gy onfchuldig
mogr fchynen te zyn : dog men kan het
onder geen floelen nog bankken fteken,
daar de zaak fig fo klaar op doet ; en al

hadden wy niet te feggen, fo fpreektde
zaak van felfs; maar het gene, fo van
Godts als van 'smenfchen wet, in uwe
brieven, anders dan noodig en waaragtig
is, voor vaft word geftelt , laat dat op de
rekening van deligtgelovigheidenonwe-
tenheid uwer Raadts-luyden geftelt wor-

Heiligheidfichgewaardigt heeft over defe f den, en zyn Heiligheid van alles vry ge

zaak aan ons te fchryven, fo danken wy
hem van herten , meteenengrcotlijksbe-

klaagende onfer beide rampzaaligheid s

wien het ongeluk getroffen heeft om in een

zaak van fo groot belang bedrogen te wor-

denj ik wil feggen , dat zijn Heiligheid niet

wel onderricht zijnde , en in eigen Perfoon

geen kennis van de zaak hebbende , ge-

dwongen fou worden te hangen aan het

oordeel van andere , en alfo eea antwoord

formeeren, opgevat uit de mond van ande-

re mannen , die zelfs met malkanderen

overhoop liggen en de zaak niet eens en

zim •, en dat wy aan fo een langduurige

keurt zyn : behalven alleen hier van dat

gy met geen verftandiger nog geleerder
mannen te rade gaat , en haar doet fwygen
die haar niet en ontfien de waarheid te

fpreken. Dit is voorwaar uw fchult, en
die fo groot is dat een ftedehouder Chrifti

daar gantfch van vreemd en een grouwel
van behoor-de te hebben , vermits gy fo

wifpelturig , ja veel eer bedrieglijk te

werk hebt gegaan. Laat defe myn reden

u niet verftoren, en geefmy verlofom ,

zonder eens moeyelijk te worden , de

waarJieid te fpreken. Is het gene wy ver-

haaien >. zyn Heilifiheit fo feer cegens de
boril
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borft i laat het niet ons, maar zyn eigen

handel en bedrijf, verweten worden ;

waar mede gy ons t'onregt fomoeyelijk

gemaakt hebt, dat wy nu genootzaakt

worden rondt uyt de borft tefpreeken :

nooit iseenig Koning van een Paus foqua-
lijk bejegent geweeft , als zyn Heiligheid

ons bejegent heeft. So wanneer onfe zaak

zijn Heiligheid wierd voorgedraagen , en

te vooren was uitgelegt en verklaart : fo

wanneer door uwen raat van fekei e duifte-

rezaaken dies aangaande oploflinge wierd

gedaan en alles onderfocht , is dan daar

op het verzoek geweeft dat fe voor recht

mogt dienen en wy aldaar ons antwoord
bekomen, daar toe wierd kommiffiege-

geeven , met belofte van niet te zullen

herroepen worden , en, hoedanig ook het

vonnis mogt zijn, van ftonden aan zon-

der eenig uitftel altoos effeót forteren. De
Rechters wierden aan ons gezonden , de

belofte wierd ons overgelevert , onderte-

kent met uw Heiligheidts eigen hand

:

verklaarende het vonnis voor goed te keu-

ren, en de commiffie niet te zullen her-

roepen , noch iet anders te gonnen tot ver-

hindering daar van. Eindlijk , om ons

wat meerder moet te doen fcheppen,wiert

daar een decretaale commiffie , een uit-

fpraak geevende over de zaak, de Rech-
ters in handen gegeeven.

Heeft het nu zijn Heiligheid met ons dit

alles toe te (laan recht voor gehad, dan

heeft hyfet' onrecht herroepen : en zijn

feter goeder trou eninwaaiheidons toe-

geftaan, fo zijn fe niet zonder bedrog, we-
derom vernietigt ; invoegen, fo daar geen

bedroginde herroepingegefteeken heeft,

hoe verkeert en loos dan heeft men met de

zaaken die gedaan zijn te werk gegaan ?

Welk van beide wil zijn Heiligheid zeg-

gen, of dat hy defe dingen die hy gedaan

heeft , mogt doen : of niet en mogt doen ?

Zegt hy dat hy fe mogt doen , waar blykt

dan de trouwhertigheid die een vriend be-

taamt 3 ja» veel meer een Paus ,,in het

niet volbrengen der zaaken die wettelyk

belooft waaren ? Wilt gy nu feggen dat

gyfe niet en mogt doen, hebben wy dan
niet groot recht en reden om dien raad en

die geneesmiddelen , waar mede gy in uwe
brieven de wonde onfer confcientie zoekt

tegenefen , voor verdagt te houden, in-

zonderheid daar wy merken en zien , dat,

de geneesmiddelen voor ons toebereid,

de ziekte en kwelling onfes gemoedts niet

en verlichten, maar op andere middelen,
plaizieren en wereldfe intereften zien ?

En als of het tot ons voordeel foufchynen
te dienen om tuffchen hoope en vreefe ge-

duurig te leeven , fo is altyd de raad daar

op aangeleid geweeft » invoegen dat wy
immer en altoos aan de genees-wordinge
komende , en nooit genefen wordende,:
geduurig ziek zouden blyven. Enditge-
wiflijk is de voornaamfle reden geweeft
dat wy met alle geleerde mannen , van
alle paffie en herts-tochten vry zijnde ,

raad hebben gepleegt , op dat de waarheid
(die wy door onfen arbeid en yver fchynen
eenigfins bekomen te hebben, ) volgens
hun oordeel en verftand ons klaarder voor
oogen vertoond zijnde , wy de zelve dui-

delyker mogten gewaar worden , aan wel-
kers oordeel en verffandgemaklyk te zien

is hoe veel zy verfchillen van het geene die

weinige mannen vand'uwe uaanwyzen>.
en met defe uwe brieven word te kennen
gegeeven. Die uwe weinige mannen Rel-

len voor valt dat het verbod van onfe trou

alleen door de pofnive wet is ingevoert,

volgens het fchryven ook van zjn Heilig-

heid ; doch alle andere feggen dat het ver-

bod fo door de goddelyke , als natuurlyke

wetis ingevoerd. Die mannen maaken u
wysdatmen het felveHouwelijk vry mag
toeftaan om alle lafrer en opfp: aak te fcnu-

wen : d' andere kanten haar met alle mag:
daartegenaan, feggende : dat het geen-

fïns geoorloft isom toe te (laan het geene

God en de natuur vei boden hebben. 'Wy
fcheiden van onfe zaak afd' autoriteit van

Q.3 ü'ApcS
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d'Apoftolifche Stoel , welke wy merken
ontbloot te zijn van die geleertheid , daar

fe haar behoorde na te lichten ; en aifo

zijn Heiligheid zijn onkunde bekend (laat,

en gewoon is uit de mond van andere te

fpreeken, hierom is het dat wy haar feg-

gen met het leggen der geener die vaneen
heel ander gevoelen zijn met den anderen
vergelyken -, want om de redenen diezy
wederzydts daar van geeven met den an-

deren te vergelyken, fou al te langduu-
ren. Maar nu zijn de hooge Schooien van
Cambridg en Oxford in onfe Koningry-
ken ; Parys, OiIeans.Bordeaux, Angiers in

Vrankrijk , en Bulloigne in Italien van een-

paarige (temmen; en ook verfcheiden an-

dere van d'allervermaardtfte en geleerdtfte

mannen* van alle herts-tochten vry zijnde,

en alleen op de waarheid ziende , fo in Ita-

lien als in Vrankrijk verfekeren ons dat het

trouwen van een Broeder met zijn Broe-

ders Huifvrouw tegens de Goddelyke en

natuurlijke wet gantfeh ftrydig is : verkla-

ren ook met eenen dat in defen aanzien

geen difpenfatie voor een Chriften menfeh
in het allerminfte mag gelden: doch an-

dere zijn van een ander inlicht , door wel
kers aanradinge zijn Heiligheid gedaan

heeft het geenehy te vooren bekende niet

te konnen doen, ten oplicht van zijn be-

lofte aan ons , als boven is verhaalt » en

het geeven van die commiffie aan den Kar-
dinaal Campegius, om aan ons vertoont

te worden; en die dan, fo men het voor

raadfaam in fag, te verbranden : gelijk

ook in der daad , na ons berigt is , daar

mefbisgehandelr.

Daarenboven , die fo een maatig ge-

voelen hebben van de magt van fyn Heilig-

heid , dat fy voorfeker en vaft (tellen dat

de zelve haar op de polityke wet niet en

kan beroepen > die nochtans in goddelijke

zaaken over al zonder onderfcheid geld.

Geen Koningen hebben ooit voor defen

d'Apoftolifche Stoel in meerder eerenen

aanfien gehouden aiswy, dies zyn wy te

meer bedroeft dat wy tot defe twift getergt

1 worden > en dat tegen onfe gewoonte > ai-

fo onfe natuur daar feervreemt en gantfeh

afkerig van is. Defe dingen die vry wat
hard gaan fchri j ven wy zeer node , en fou-

den veel blijder geweeft hebben dat wy
onfe penne hadden mogen t' huis houden

,

en uw Achtbaarheit ongemolefteert laten;

edog wat fouden wy info groote en kom-
merlijke radeloosheid doen ? Want voor-

waar
3
fo wy de brieven van zyn Heiligheid

fouden gehoorfamen , daar fe voor zeker

en vaft (lellen het gene wy weten onwaar-

heid te zyn , dan fouden wy tegens God
en onfen confeientie mifdoen

3
en d' ande-

re die hiertegen aan arbeiden, en i als te

voren vei haalt > in eengroot getal beftaan,

een groote lader op den hals werpen. In-

dien wy ook verfchillen fouden van de din-

gen die zyn Heiligheid uitfpreekt en ver-

klaart, fo fouden wy oordelen dat ons

zulks niet vi y (laat, (ingeval daar geen re-

den ware om de daad voor te fpreken , ge-

lijk wy nu doen, door noot daar toege-

dwongen zynde » ) om niet tefchijnen

d' aghtbaarheid van d'Apoftolifche Stoel

teverfmaden. Hierom behoorde dan zyn

Heiligheid dit niet kwalijk te nemen dat

wy in defe zaak wat wijdloopig en vry-

mosdig fpreken, die ons fo zeer drukt »

infonderheid daar wy niet gefind zynon-

befchof t te gaan , noch geen opgepronkte

woorden van welfprekendheid gebruiken

tot vergrootinge en befwaringe van d' on-

waardigheid of kleinachtinge der zaake ;

maar flaa ik de fpijker regt op het hooft,

het komt uit d' enkele waarheid voort s

die wy hier in niet en mogen nogbehooren
te verfwygen , alfo de zaak geen wereltfe,

maar goddelijke
,

geen tydelijke maar
eeuwige dingen betreft ; waarin geen ver-

zierde , valfche nog opgepronkte redenen

,

maar alleen d' enkkele waarheid d' over-

hand zal behouden : en God is de waar-

heid , dien wy veel eer dan Menfchen ver-

pligt zyn tegehoorfaamen ; dies niet te

min
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min konnen wy niet nalaten van Men-
fchen ook te gehoorfamen> (volgens ou-

der gewoonte, ten zy datter een merke-

lijke reden zy waarom wy het niet behoor-

den te doen i ) het welke wy met defe onfe

brief aan zijn Heiligheid nu doen : en wy
doen het uit liefde , niet gezind zijnde

zulks ruchtbaar te maaken , noch na defen

uw autoriteit te beftrydenj tenzydatgy
ons daar toe komt te dwingen j hoewel
ook het geene dat wy doen uw autoriteit

niet en krenkt, maar de felvebeveftigt,

ziende op onfe eerde grondredenen ; en

het is beter als men halver wegen is weder
tekeeren , dan altyd met zijn (lyf hooft

voortgaande kwaat te doen. Weshalven
by aldien zijn Heiligheid de geruftheid on-

fes gemoedts gade (laan en in acht wil nee-

men , laat fe met de waarheid beveiligd

worden , die met toeftemming van fo veel

geleerde mannen aan den dag is gebracht j

dan zal zijn Heiligheid ons brengen tot

een verzekertheid en geruftheid , ons red-

den uit alle benaauwtheid , fo ons als ons

Koningrijk verzorgen , en eindiijk zijn

fchuldige pligt en ampt volbrengen. Het
overige van onfe affairen hebben wyonfe
Gezanten bevoolen u voor te draagen >

verzoekende op zijn Heiligheid haar te

willen geloofgeeven, &c.

Renen Jen 7. Fe&rwjr?» I j J 2 ,

X L I X.

Jfillem Benets "beloftegedaan aan den Koningom den Kardinaalvan

Ravenna zijngonfle te bekomen. Het Origineel.

Cotton Libr, Vitel. B. 13,

IK willem Benet, afgezant aan het Hof
van Romen voor myn zeer doorluchtige

Heer, Heer Henrik de VIII. Koning van

Engeland &c. hebbende, na 'tfchryven van

denKoning zelfs, volkomen magten auto-

riteit , als blykt aan zijn Majefteits Paten-

ten
, gedateert opzijnKoninglykHoftot

Greenwich den 30. December 1531. met
zijn eigen hand ondertekend, en daar het

groote zegel op gedrukt (laat : Alfoik in

desKonings hoogwichtige afrairen onder- .

vonden heb wat al zonderlinge moeite en I

neerftigheid de Eerwaardige Vader in

Chriftus en Heer D. Henrikus Sanclus >

Kardinaal van Ravenna aangewend heeft,

waar in ik hem wederom voortaan gene- .

gen ben te gebruiken , op dat zijn H. A.
{

defelve genegentheid tot zijn Koninglyke

Majefteit altyd magbewyfen, beloof ik

derhalven vrywillig aan den zeïven Kardi-

naal uit den naam van den voornoemden
Koning, dat zijn Majefteit bezorgen zal

dat de Kardinaal van een zeker Kloofter of
Kloofters of van eenige andere Kerklyke
beneficien , (o dra als 'er een ledig word ,

verzien werde j 't welk hem alle jaaren

fes duizend Dukaaten fal opbrengen. Daar
en boven beloof ik dat gemelde Koning
van Engeland den zelfden Kardinaal zal

aanbieden ofberoepen tot de Hoofd- kerk,

die t'eeniger tyd vakant mogt worden
,

of tegenwoordig vakant of open is in het

Rijk van Engeland , en maken dat hy in

des felfs bezittinge kome ; en by d' eerfte

gelegentheid dat de Kerk van Eli vakant

mogt worden dat dan de Koning van Enge-

land aan dien Kardinaal dezelve fal opdra-
gen , fo het gebeuren mogt dat zyn finne-

lijkheit hier meer toe ftrekte dan tot eni-

ge andere Kerk t dat hy dan van een ander

tot
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tot defe fai mogen overgaan; endeKo-
ningzal ook maken dat dezelve Kardinaal

de voornoemde Kloofters en Kerkelijke

beneficien in het Koningryk van Vrankrijk

en van de Hooft-kerk in het Koningrijk

van Engeland in ruft en vrede fal mogen
beïitten , nevens de genietinge van de

vruchten der inkomften. En dit alles be-

loof ik met vollen monde dat myn gemel-
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de Heer Koning in alledeelen, niets uit-

gefondert , fal ftand doen hebben , onder-
houden» en ook uitvoeren» tot getuige-

nis der waarheid hier van heb ik dit met
myn eigen hand gefchreeven , ondertekent
en met myn zegel daar op gedrukt be-
veiligt, ï^pmen den fevende van Sprokjtel-

maandofFebruarius. M.D.XXXll.

Dit alles , met Tpjn eigen handgefchreeven , heeft hy aan den

Koning overgezonden.

%tmtn Jprillj. otnno M. D. XX XII,

Bonnets Briefover hetgeene tot Romen is gepajseert. Het Origineel.

Cotton Libr. Vitel. B» ij.

Het zal zyn Koninglijke Majefteit ge-

lieven te weten dat wy Willem Ben-

net, Eduward KarneenEdmondBonner
brieven van den fevenden van defe tegen-

woordige Maand aan zyn Koninglijke

Majefteid hebben gefonden. Daar zyn op

den 13. en 20. dito tweeopenbaaredifpu-

tatien geweeft , volgens de gegevene en

aangewefene kommiffie , welke hier in

beftond dat men in yder Kerken - raad

driederley conclufien zou bedifputeren al

wat nu door Zyn KoninglijkeHoogheidts

Raad uitgefproken wierd tot verdedinge

van de conclufie op den 13. voornoemt
voorgeftelt » als ook het gene by de weder-

partyen daar tegen in gebragt wierd, ne-

vens d' antwoord die zyn Majerteits Raad

daar ten vollen op gegeven heeft, zal zyn

Majefteit uit de boeken hier nevens gaan-

de konnen verftaan , als ook de verant-

woordingen, tegenwerpingen en de we-
derantwoorden daar op, gedaan op den
fefden dito, volgens het gene ik Eduward
Karne in myn voornoemde brieven hadde

belooft : de Copyen van welke verant-

woordingen , tegenwerpingen en weder
antwoorden , na dat fe ten vollen aange-
tekend, befchreeyen, enbyzijnKoning-
lyke Majefteits wyfe raad naauwkeurig
overwogen ware, ik Eduward Karne by
zijn Heiligheid en de Kardinaalen bracht

om daar beter van onderricht te worden :

gelijk ik ookvanftondenaan deConfifto-

rie geadvizeert heb , volgens d'ordre my
van begin aan gegeeven j verwachtende
darde Raadtsheeren van de Koningin ook
fo fouden doen; maar tot noch toe heb-
den zy in de zaak niet gedaan , hoewel dat

uwe Gezanten en ik zijn Heiligheid daar
dikmaals over aangefproken hebben. Wat
nu aangaat het gene by beide de partyen in

dedifputatie op den 20. ditogefprokenen
gedaan is , het is niet mooglijk dat wy het

zelve om de kortheid des tydts , in goe or-

der zouden konnen ftellen , en nu tegen-

woordig aan zijn Majefteit over zenden 5

het welke nochtans met ten eerften ver-

vaardigt en door den naaften Courier zijn

Koninglyke Hoogheid toegezonden zal

worden. Na gedaane difputatie op den
der •
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dertienden dito, bracht d'Advokaat van

onfe wederparty te berde , dat \vy met de-

fe difputatie alleenlyk fochten de zaak uit

te ftellen ; dies hy protefteerde dat de

Raadtsheeren van de Koningin niet meer

en wilden dilputeeren : verzoekende

daarop dat de Paus endegantfche Con-
fiftorie met de voornaamfte zaak wilden

voortvaaren > waar op ikEduward Kar-

ne antwoorde dat zijn Heiligheid en de

gantfche Raad toegedaan hadden dat

men over de zaaken mogt difputeeren ,

en daar op ook commiffie gegceven dat

volgens de felve de gepublifeerde conclu-

fien bedifputeert fouden werden 3 ver-

zoekende daar op, alfo daar feftien con-

clufien onbedifpureert waren overgeblee-

ven C welke ik t' allen tyden met des

Konings Raad bereidwillig zou zijn om
voor te ftellen en te verantwoorden) dat

by aldien onfe wederparty , weerende dar

de conclufien kanonijk zijn , de felve niet

en wilde toeftaan, en alfo dedifputatien

ontgaan, dat dan de verhaalde wederpar

ty de felve fou bedifputeeren; en geen van

beide willende doen» dat dan de zaaken

die te verfchoonen waaren van zijn Heilig-

heid toegelaaten mogren werden , inzon-

derheid daar de wederparty niet gewich-

tigst dat men merken konde, in te bren-

gen heeft om zulks te beletten ; waar op

de Paus antwoorde dat hy op het verzoek

van beide Partyen fichfou bedenken. Op
den 16. dito liet de Datarius uit denaam
van zijn Heiligheid aanmy EduwardKar-

,

neweeten, dat de difputatie in de Confi-

ftorie op den 20. dito February fou gefchie-

den , en dat ik haar d'onbedifputeerde

conclufien fou laaten toekomen , om in de

gemelde Confiftorie bedifputeert te wor-

den, met eenen daar by voegende dat dit

in de Concilie de laatfte en bepaalde plaats

fou zijn , voor fo veel andere difputatien

aanging ; van welk berigt aan zijn Koning-

lyke Majefteit hier nevens een Copye gaat.

Hier op > met advys van uwe Ambafia-

deurs en Raad begaf ik my naar den Data-
rius, en leverde aan hem over drie con-

clufien die noch te bedifputeeren waaren >

met een proteftatie van niet af tewyken
van d'ordre tot noch toe onderhouden,
volgens de voorreden in de voornoemde
conclufien j de Copy waar van zijn Ko-
ninglyke Hoogheid hier nevens zal ontfan-

gen. Hier na ging ik met de zelve conclu-

fie en proteflatie na den Cardinaal de Mon-
te, dewelke van ftondenaanzeidedatde
geheele Confiftorie alle de difputatie gants

tegens de borft zijn, en dat wy genoeg ver-

hoort waaren geweeft , en met defe vierde

difputatie konden volftaan 5 zeggende met
eenen dat men zulks nooit voor defen ge-

zien heeft , en dat het geen eere was voor

d' Apoftolifchc Stoel darter in de Confifto-

rie diergelyke difputatien omme gingen»

waar over de Paus en de Cardinaalen

moeyeliik zijn, voornaamlijk als zy den-

ken hoe het daar in zijn werk toegaat , en

dat alle de conclufien , daar wy ons me be-

hoorden te vergenoegen , aangeroertfijn.

Hier op voerde ik den Heer Cardinaal de

Monte te gemoet dathy d' Ambafiadeurs

van zijn Koninglyke Majefteit en myop
het Kafteel Angelo op Vaftenavondts-dag»

in het bywefen van de Paus, belooft en

toegedaan had dat men over alle de con-

clufien van ft uk tot ftuk fou difputeeren >

en dat ik, na myn welgevallen , van tyd tot

tyd, de conclufien daar men over difpu-

teren fou, mogt uitkiefen 5 en hoe dat

daarna, te weeren op den 17. vanFebru-

arius zijn Heiligheid de Paus , de Cardi-

naal Ancona , en zijn E. de Cardinaal de

Monte van defe belofte niet afwykende,

drie conclufien aanwefen, daar men t'el-

kens in yder Kerkelyke vergadering van

difputeeren fou , en dat ik daar van verkie-

fen mogt die myaanftonden; volgens de

Copy van gemelde ordre die ik nevens

myn brieven aan zijn Koninglyke Maje-
fteit gezonden heb. Daarenboven ,

dat

wanneer d'ordre om over drie conclufien

R in
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in een Confiftorie ofKerken-raad te difpu-

teeren my toegezonden wierd , enopmy
verfochc dat ik de conclufien , daar men
volgens gemelde ordre eerft van difputee-

ren fou, wilde zenden : fo heb ik, om
allerlei twyfeling voor te komen j gepro-

te^eert al eer ik zulks wilde toeftaan , en

dat onder het overleveren van de zelve

conclufien , dat ik het anders niet en

fou toelaten,ofmen fou alle de Conclufien,

volgens ordre belooft op Caftel-Angelo,

bedifputeren en van ftuk tot ftuk nafien j

en de zaak nu hier by bly vende , heb ik de

Conclufien volgens d' ordre van den 17 van

Februarius overgelevert : welke ordre de

Paus tot nog toe voor goet gekeurt en nage-

komen heeft, en daar van konde, nog

wilde, ik niet afwijken. Op zyn feggen

dat wy genoeg verhoort waren geweeft

,

heb ik geantwoord : dat verhooringe en

informatie van minder dan d'eene helft

van de zaak niet genoeg konde zyn > en fo

zy op de waarheid van het geheel zagen ,

dan behoorde yder deel verhandelt te wor-
den.

En wat nu de Kardinaalen aangaad wien

fulks fo leer tegens de borft is , daar op ant-

woord ik dat zydaar geen reden toe had-

den , alfo het voor d' Apoftolifche Stoel

meerder eere was om te fien dat een zaak

van fo groot belang wel nauwkeurig on-

deribgt wierd, op dat alfo de waarheid
openbaar en dezaaken regtfchapen kenne-

lijk mogten werden , dan dat men daar fo

ras over heen loopcii fou
,

gelijk als zy in

den aanvang van defe zaak deden > al eer

zy wiften hoe het eigentlijk daar me ge-

fchapen was. Nu wat belangt demoeye-
lijkheij'en onruft van de Paus en Kardina-

len : daaropfeydik, datzyn Koninglijke

Majefteit voor bun raoeyte aan haar feer

wasverpligt; dies niet te min, feyd ik,

dat zy aan d' ander kant te bedenkken had-

den wat al moey te zyn Koninglijke Hoog-
heid voor haar hadde gedaan > ftukswyfe

airede verhaalt j het welke veel meer was
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dan dat zy twee ofdrie uuren ter weke op
een doel en kuffen gemaklijk zaten , en
haare ooren flegts leenden om de recht-

vaardige verantwoording uwer zaake t*

aanhooren. Aangaande nu de manier in de
voornoemde difputatie gebruikt , daar
gaf ik op tot antwoord dat de Eerwaardi-
gen Heer Kardinaal wel wifte dat het onfer

wederparty fchuld was, die op allerley

wyfe den Kerken-raad met difputeren

zochten moe te maaken en af te matten ,

voor naamlijk met kyven , fchelden en by
te brengen wetten en uytlpraaken die daar
nooit geweeft zyn , nog van eenige Rechts-
geleerden aangetrokken worden : en die

vaft onnuttelijk den tyd fo doorbrengen ,

op dat zyn Heiligheid de Paus en de Kardi-
naalen doende den Kerken -raad fcheiden
zonder gehoor te geeven , de wederparty
alfo tegen alle recht en reden , krygen
mag het geen hy begeerd , en de waarheid
onder de voet houden , om nooit ten voor-

fchyn te komen : enfodaaraanonfezyde
eenigfins wat fcherp gegaan mogt zijn , dat

zulks alleen gefchied was om ons zelven te

verantwoorden, en te toonen de miffla-

gen en valsheid van d' Advokaaten der Ko-
ninginneinhetgeenezy voorflaan , waar
inzy, zei ik, niet te verfchoonen waren.

En nademaal van wegen zijn Koninglyke

Majefteit niets gezegt is geweeft dan het

geene met recht gezegt mogt worden, de
plaats met eenen aangewefen zijnde, in-

voegen dat daar niet tegen te feggen viel ,

fo verzocht ik op den Heer Kardinaal de
Monte dat hy in defe zaak van zijn Maje-
fteit te begonftigen geliefde te continue-

ren , gelyk als zijn Majefteits volkomen
vertrouwen op hem was dat hy doen fou

;

en dat wy altyd , fo als wy gewoon waa-
ren, in defe onfe gantfcbe zaak onfe toe-

vlucht tot hem om goede hulpe en raad

mogten neemen. De Kardinaal hier mede
noch niet vernoegt zijnde , zeide , wat
aangaat 'd' ordre, dat zijn Heiligheid de
Paus de vryheid haddeomzijnmeeainge

dies
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dies aangaande te verklaarenj en wat de

conclufien aangaat , dat fe overtollig , on-

behoorlyk en lafterachtig waren » alleen

voorgeftelt om de zaak langer uit te ftellen.

Hier op antwoordende , zei ik , dat over

de voornoemde ordreeen verklaaringete '

doen,daarfe fo klaar is dat men daar niet en

hoeft aan te twyfelen , en dat zijn Heilig-

heid de Paus, overdenkende zijn belofte

op de gemelde tyd gedaan, nevens myn
proteftatie , en d' uitvoeringe van d' ordre

rot op die tyd , in verfcheiden Confifto-

rien geobferveert , over de felve ordre

geen verklaaring konde doen > alfo hy

vryheid gaf om over alle de conclufien te

difputeeren $ en hier van zei ik , dat inge-

val zulke veranderingen mogten gefchie-

den, zonder datter aan de zyde van zijn

,Koninglyke Majefteit daar eenige reden

toe gegeeven wierd , dat men dan op haar

niet wel zeker konde gaan. Wat nu be-

langt d'overtolligheid en onbehoorlykheit

van de conclufien, daar op heb ik geant-

woord dat zulks uit de mond der weder-

partyen was gekomen, die de zelve con

clufien niet en verftonden ; en daarenbo-

ven dat fodanige conclufien welke d'Ad-
vokaaten der wederpartyen voor overrol-

lig uitkreeten , heeft myn Heer de Kardi-

naal in het bedifputeeren en onderzoeken

daar van in den Kerken-raad , merklyk

vernomen dat het fo niet en was. Daar
men nu fegt dat de conclufien lafterachtig

zijn , en llechts ingevoert om uitftel te

maaken , daar op gafik tot antwoord , dat

het geene menlons hier tegenwerpt der wc-

derpartyen raad te lafte gelegt mogt wor-
den : en dat wy met waarheid mogen feg-

gen dat men op een lafterlyke wyfe met
ons omme ging , aangezien de zaaken fo

rechtvaardigen klaar waren , en evenwel

niet aangenomen wierden. De Heer Kar-

dinaal hier op voortvaarende zeide , dat

impedimentum allegatum erat perpetuum :

dat d' aangetoogene verhindering altydduu-

rende was , om dat zijn Koninglyke Maje-

fteit ex caufa Reipublica : ter oor^aal^e van
de Gemeinten-Jlaat , uit zijn Koningrijk

niet en konde vertrekken , enquiadigni-

tas vejira eji perpetua : om dat uw Jiaat

altyd duurt 5 als ook quod caufa requirit ce-

leritatem : om dat met de \aakdiendefpoe-
dig voortgevaaren te worden. Waar op ik

antwoorde s dat de Heer Kardinaal een

mifverftand in de zaak hadde , alfo wy in

de zaaken niet en zeiden dat zijn Koning-
lyke Majefteit nergens na toe konde ver-

trekken uit zijn Ryk j maar dat wy zeiden

dat hy niet en konden reizen ad loca tam
remota : na %o verregelegen plaatr , als Ro-
men; invoegen dat het geen impediment

turn perpetuum : altyd duurende belet was.

En tot het andere wees ik hem een Text
aan , en het algemeen gevoelen van de
Leeraaren in de Godgeleertheid in het ftuk

desHouwelyks, zijnde tuflehen een Ko-
ning en Koninginne , waar mede wegge-
nomen wierd het geen hy zeide. Doezel-
de de Heer Kardinaal dat her genoeg was
dat de Procurator uit kracht van het Capit-

tel van de zaak verzekert was , als eertyts

van wegen de getuigen. Ik zeide dat dat

capittel die aantooginge niet en bewees,
endatzy, die den Text fo wilden uitleg-

gen de zelve niet en verftonden , alfo het

alternatifofde beurtwys in dien Text niet

en flaat ofziet op een veilige plaats , maar
op d' ordre van dagvaardinge aangevangen
door een voornaam perfoon of des zelfs

verzorger j en fo verftaat Petrus de An-
chorano dien Text ; en de zelve anders

verftaande , fou het ftryden regens het ca-

pittel en het algemein gevoelen. Daar op
zeide hy dat Aretius zeide quod fufficit

quum locus futatus procuratori : dat hetge-

noeg is als de plaats veilig is voor hem die het

bewind heeft. Ik zeide dat , i n het wel ne-

men, Aretius van een heel ander gevoe-

len is , feggende : Quodpartibus debet locus

tutus affignarit fipoterit > & finonpotsrit

partibus , detur procuratoribus : dat men
de partyen een veilige plaats moet ,

\o het

R 2 $*
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%ijn kan , aanwy^en ; maar %o niet , dan
voor de geene die het bewind of volle macht
hebben. Daar na zeide de Heer Cardinaal

tegens my, dar ik wel wifte dat hy deze

difpuratien had begonnen voort te zetten ,

en dat hy de zelve, na zijn uitterfte ver-

mogen fou bevorderen.

Op den 19. van defe tegenwoordige
Maand ging ik met zyn Majelteits Ambaf-
fadeurs naar den Paus , en behandigde aan

hem het gene in de difputatie van den 1 5.

dito was verhandelt : en doemaals waren
uwe afgefanten met den Paus befig om
d'intimatie of aankundiginge te verande-

ren en het woord de bepaeldeofbeftipte

uit te laaten en nog meer andere woorden

,

dienende om vorder difputatie over de

Conclufien te ftaken. De Paus zeyde dat

difputatie geen regtfaaken waaien die men
in het Confiftorie moft verhandelen , daar-

om fou hy zekere Kardinalen op aanftaan-

de Vrydag en Maandag by een doen ver-

gaderen, om de difputatie t' aanhoren.

Hieropfeydik Willem Benet, datfulks

met het dekreet of befluitvan aankundi-

ginge niet zeer wel konde beftaen , het

welke precijs daar op ftaat om geen difpu-

tatie meer na den ao. dito aan te leggen

;

weshalven myn verföek was dat het woord
beltipt in d' aankundiginge mogt uitgedaan

worden, feggende met eenen dat Vrydag
nog Maandag, fynde fo kort daar aan,geen

tyd en was om de difputatie t' aanhoren;

en dac zyn Heiligheid van wegen de difpu-

tatien het Confiftorie heeft waargenomen,

het welke, fo men de gewoonte van het

Hof wil onderhouden, niet eerder dan na

PaalTchen kan gefchieden ; waar op de

Paus feyde dat hy de Confiftorie by een

mogt roepen als hy wilde , gelijk hy gedaan

heeft in het maken van Cardinaals , zynde

een meer folemneel werk dan een difputa-

rir. Hier op feyJ ik dat de Pauszyn Heilig-

heid na zyn welgevallen daar in mogt te

werk gaan , hoewel het tegen de gewoon-

te fou zyn: en dathy over fulksdevoor-
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maals beftemde ordre daar in wilde aan-

merken , en dat dit woord beftipt met
d' ordre niet en fou konnen beftaan. Hier
op begeerde de Paus dat men de Cardina
len Ancona en de Monte daar van fou be-

richten, t' welk wy ook deden. Ancona
ftelde fig wat gefeglijk in, en mogt wel
lyden dat het woort precijs uitgedaan

wierd. De Monte feyde dat de Paus wel
fou willen beloven om de Conclufien in

de Concilien tehoorenbedifputeren , ze-

kere Cardinalen daar toe beroepende, fo

dat het woord precijs niet nadelig fou zyn.

Hier op verfogt ik Eduward Karn op hem

,

dat byaldien het voornoemde woord niet

nadeelig fou zyn , dat het dan doorge-
haalc mogt worden : alfo ik hem rond uit

feyde dat ik my aan geen woorden wou la-

ten binden, daar het gefchrift anders uit

wyftj met eenen hier by voegende, dac
ik op defe wyfe (als beftipt) niet en wou
difputeeren , maar klaar toonen en prote-

fteren , dat ik , nevens andere van zijn

Koninglyke Majefteits Raad gereed fton-

deom de gepubliceerde co»clufien te ver-

antwoorden , volgens de voorgeftelde or-

dre, tot noch toe onderhouden \ verhaa-

lende ook dat , alfo de conclufien voor
rechtvaardig gekeurt waren , de zaaken

behoorden aangenomen te werden ; en

datby aldien de Paus enCardinaalen my
en zijn Koninglyke Majefteits Raad geen
gehoor wilden geeven rot een openbaare
onderfoekinge en aanwyfinge van de waar-
heid , zy ons dan reden zouden geeven
om over haar te klaagen, en den hemel
tot getuige te roepen j 't welk zijn Koning-
lyke Majefteits Ambaffadeurs ook affir-

meerden. Hier op zeide de Cardinaal de
Monte dat de Paus voor de difpuratien for-

ge fou draagen , niet tegenftaande het

woord beftipt daar by gevoed was ; enhy
zeide ook , dat hy 's morgens daar aan
met den Paus daar over fou fpreeken, en

uwe Gezanten en my een antwoord gee-

ven.
Nu
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Nu in de morgenftond , het weJke was

op den-ao. van defe tegenwoordige Maant
April* heeft de Cardinaal begeert datter

niets van het befluit van aankundiginge

geopenbaard mogt werden , alfod' andere

wederpartyen daar een Copy van hadden

,

maar gewilt dat het woord beftipt alleen

fou zien op difputatien die gedaan zouden

worden in de Confiftorie, en niet in de

Concilien : in welke Concilien de noch

openftaande Conclufien bedifputeert mog-
ten worden » en hoewel dat zy defe ordre

hadden opgeftelt > om dat fe evenwel gants

duïfter was, noch vaft ging dat fe met de

voorgaande ordre wasgelykformig, heb

ik gewilt dat de Cardinaal met den Data-

ïius fou fpreeken om die te maaken als te

vooren : waar mede hy toen te vreden

'

was , doch de Paus beval alle de Cardina-

len te vertrekken , fo dar ik de voornoem-

de ordre of commiffie niet en konde be-

komen i waar door ik genoodzaakt wierd

of om te difputeren en het woord als be-

ftipt aan te neemen , ofanders de difputen

te fchuwen , waar door de wederpartyen

dan reden fouden hebben om te feggen dat

ik geen moed en had om de gerechtigheid

der zaken en de conclufien te verantwoor-

den. Hier op hebben dan zijn Majefteits

Gezanten en wy , nevens andere uwe ge-

leerde Raad , beflooten , dat ik , Edu-

ward Karn, fou protegeren (denoncon-

fentiendo in termino , tanquam feremptorio :

van de flaats , als beBift , niet toetejïaan :)

en daar na overgaan tot het voordellen

van de concluïicn ; en fo heb ik ook gedaan

volgens den inhoud van eenzeker Copy,
die zijn Koninglyke Majefleit hier nevens

zal ontfangen. So wanneer ik nu geprore-

fteert,endePausdit woord (acceptamu:

:

wy neemen bet aan) uit zijn mond had ba-

ten gaan , fo begofl daar opd'Advokaat
van de Koninginne te proteftereu datzy

niet langer en begeerden te difputeren , en

verfochren op zijn Heiligheid ds Paus dat

hy metde voornaamitefaak geliefde voort

te vaaren. Hier op zeid ik
3 Eduward Karn •

dat de Paus wel merkte dat de conclufien

in'tlicht waren uitgegeeven en voor ge-

ftelt, op dat zy niet alleen daar over dif-

puteren fouden , maar alle man die Hechts

wilde , om zijn Heiligheid en de gantfclie

Confiftorie daar van t'informeeren : en

daarom zeid ik , offchoon zy niet en wilde

difputeren, ik was hier evenwel by der

hand met des Kcnings Raad om de couclu-

fien voor te draagen , volgens gegeeven

order en commiffie , willende voor Yaft

ftellen dat fe kanonyk zijn , en de zelve te-

gens alle wederfpreekers beweren en ver-

antwoorden i en hier op begeerde ik van
den Paus dat , hoewel de Raad van de we-
derpartyen niet en wil difputeren , ik nog-

tans met zijn Hoogheidts Raad verhoort

mogten werden ; op dit myn verzoek voer
d' Advokaat van de Koningin dapper uit

,

tot dat eindlykdePaushem dedeftilfwy-

gen , en begeerde dat wy tot de conclu-

fien zouden over gaan , het welke wy ook
deeden.

En alhier word nu voor vaft geftelt dat-

ter in de Confiftorie niet meer te difpute-

ren zal vallen , maar dat de refteerende

conclufien voor de Paus in de Concilien ,

eigentlyk daar toe aangeleid , bedifputeert

zullen worden ; wat nu daar in beflooten

ofgedaan zal worden , daar van , als ook
van al ons bedryfen handel dies aangaan-

de , zal zijn Koninglyke Majefteit tan tyd

tot tyd geadvizeert werden.

Wat nu de brieven aangaat die zijn Ko-
ninglyke Majefteit door den Courier
Fran^ois op den laatften van Februarius fo

wel aan den Paus als aan my Eduward Karn
gezonden heeft, inhoudende om my en

de zaak die teverfchoonenis , aan te nee-

men , zullen wy , volgens zijn Majefteits

believen en ordre in d'algemeene brief

ons toegezonden , ons reguleeren , daar

in doende zoo als nut en oirbaar zal

zijn.

Hier mede beveelen wyonsinalleoot-
R £ moe...
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moedigheid in de gratie van fijn Koningly-

ke Majefteit , biddende God Almachtig

dat hy hem veele Jaaren in voorfpoed en

gezondheid gelieve te bewaaren.
r\omen demi. Maart. Anno l^l*

"Zijn Kjninglyke "Majefteits ootmoedigfte Onderdaanen ,

Dienaaren , en Hof- Predikers.

WILLEM BENNET.
EDUWARD KARN.
EDMOND BONNER.

L I.

Een ander Briefnopende de zaaken tot Romen. Het Origineel.

Cottoh Libf, Vitel. B. ij,

HEt fal zyn Koninglijke Majefteit ge-

lieven te verftaan , dat zedert den z$

.

Maart al hier veel te doen is geweeft om de

publijke difputatie uit de Confiftorie , die

eenmaal ter weke gehouden word,te bren-

gen in de Concilien of vergaderingen voor

den Paus en de Kardinalen ; op zulk een

plaats, en fo dikmaals als het haar fal ge-

lieven : op dat, fo wy merkten , het

difpuit dies te eerder aan een einde mogt
raaken, en zodanig een uitflag niet heb-

ben , als wy wel hadden beoogt. Enalfo
men in fo een gewichtige zaak hier fofeer

woelt , wierd ik, Eduward Karn, dik-

maals vermaant Conclufien te fenden om
in gemelde vergaderingen > fo wel in de

week van Palm-Zondagals Paafch-week
,

voorgeftclt te worden , blykende aan de

kopijen der aankundiginge hier nevens

gelenden aan zyn Koninglijke Majefteit ;

op welke aanfegginge ik fekere Conclufien

overleverde , volgens d' ordre in den be-

ginne ingeftelt , nevens een proteflatie

door zyn Majefteits Raad alhier bedagt

:

de non recedendo ab eodem ordine » ende
propomndo eafdem conclufiones in eodem

Cottfiftorio , juxta eundem ordinem , &non
aliter van niet afte wijlden vande %elve or*

der , en om de %elve conclufien in dezelfde

Confiftorie voor te ftellen , volgens de \elve

ordre en niet anders. Dies niet te min liet

myde Paus wederom vermaanen meteen
zeker dreigement , dat by aldien ik op den

derden van April met Advokaten in de

vergaderinge niet en vil Ie verfchynen »

procederet ad ulteriora s proteftationt mea
prxvea non obftante

•' dat hy voortvaarenjou >

niet tegenftaande myn voorafgaande peote-

ftatie. Waar op ik met uw geleerden raad

raadplegende, een proteflatie ontworp,
en de zelve op den voo: noemden derden

dag aan den Paus overleverde, proterte-

rende gelyk als daar in begieepenftond,

doende die door denDarai ius regiftreeren;

de Copy waar van uw Majefteit hier ne-

vens ook zal ontfangen. Evenwel heeft de

Paus op dien derden dag na de middag een

vergadering aangeleid , alwaar defe prote-

ftatie geèxamineert wierd, en na dat daar

over een onderhandeling was gefchied ,

wierden wy eindlyk wederom gezonden

naar de Confiftorie » om aldaar oyer de

gcr
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gep ublifeerde conclufien verhoort te wor-

den , fo veel als de Confidorie voorgeno-

men hadt'aanhooren i 't welk voor ons

veel profïjtlyker was dan dat alles in de

Vergaderingen , die nu en dan , als gefeit,

aangeleid zouden worden , voortedraa-

gen; en hier door wierd de zaak verfcho-

ven en uitgeftek tot den 10. van defe

maand ; als wanneer de Paus Confiftorie

hield. En een Mr. Providel, een zonder-

ling gaauwNotaris die uit Bulloigne kwam
tot bevordering van zijn Majefteirs zaak,

ftelde zeer kort en bondig op, tot groot

vernoeginge , lo 't fcheen , van de geene

die fe aldaar hoorden, driederlei conclu'

fien, waar van twe de bekwaamheid van

my , Eduard Karn raakten, omdezaaken
van verfchoooinge in te ftellen : en de der-

de was, dat men de zaak extra curiatn

,

ad locum tuturn utriquePartii buiten het

Hof aan een plaats veilig voor beide Partyen

behoorde te beveelen , van welke con-

clufien als ook van het geene hy gefegt

heeft, zijn Majefteit hier nevens een Co-

py zal ontfangen. Nademaal nu in de ge-

melde Confiftorie de Raad noch van den

Kaizer , noch van de Koningin verfcheen,

fo zeid ik , Eduward Karn , door aanra-

dinge van uw Majefteits Raadt , na gedane

propofitie by Mr. Providel , dat zijn Hei-

ligheid de Paus wel merkt , dat , fo onze

wederparty wat goets had in te brengen

tegens het gene bygebracht wierd tot

rechtvaerdiginge van de Conclufien en het

ftuk van verfchooninge , en aan zijn kant

geen kwaad vertrouwen hadde , dat hy

fich niet te zoek fou niaaken , noch van

het difputeeren zijn fchouderen ingetrok-

ken hebben , het welk difputeren hy te

vooren had aangenomen ; hierom heb ik

ook haar haare hertnekkigheid en abfentie

verweeten,- begeerende dat men daar no-

titie van neemen fou- Waar op ik uit de

Confiftorie ging , welke op die dag kwam
tefcheiden.

Op den 14. dito liet my de Paus aanfeg-

gen , datter op den 17. Confiftorie gehou-
den fou worden , begeerende dat ik my
aldaar nevens d' Advokaten fou willen ver-

tonen, om te difputeren overdeconclufi-
en die nog niet voorgeftelt nog bedifpu-

teert waren j op welke aanfegginge ik aan
den Dataris drie conclufien, te weten de

19 ,20,21. in ordrefoalsfe volgen , be-
handigde , nevens een proteftatievanuw
geleerden Raad geconcipieert , en hier

mede aan zyn Majefteit gezonden. In de
zelfde Confiftorie heeft Mr.Piovidelook
de rechtvaardiginge van de zaaken en con-
clufien opgehaalt, en daar en boven ge-
antwoort op zodanige tegenwerpingen

,

waar op hy meende dat de wederpartyen
mogten fteunen , en dat zeer kort en be-
knopt} feer moeyelyk zyndedatdeRaad
van de Kaizer en Koningin niet en verfcfae-

nen om over de gemelde conclufien te dif-

puteren, Al wat nu Mr. Providel in de
Confiftorie verhaalt heeft, nevens ntyn
proteftatie van de benaminge (als beftipt)

toe te ftaan , zal zyn Koninglyke Maje-
fteit hier nevens fchriftlijk gewaar wor-
den.

Wat nu de feven conclufien die nog on-
bedifputeert over bleven aangaat, ik den-
ke dat zyn Heiligheid de Paus ons niet lan-

ger in de Confiftorie fal willen horen j feg-

gende dat onfe wederpartyen geen difpute-

ren meer zullen willen lyden , nog daar

toe treden. Dog dat het op een ander wyfe
toegaa buiten de Confiftorie , met infor-

matie der Kardinalen , is zyn Heiligheit

wel te vreden. En voorwaar s Heer Ko-
ning, om fodanige zaaken te beyveren,

te bearbeyden en voort te fetten, welke
dienen mogen tot bevordering van de zaak

en zyn Majefteits voornemen , het zal ons-

nog aan een goede wille , nog aan enige

neerftigheid , nog aan enige bedenkiyke

middelen ontbreken', gelijk tot nog toe

weder zyds Partyen hier in niet breukval-

lig zyn geweeft; vertrouwende op God
dat, fo de geregrigheit niet onderdrukt

en
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en worde , een goed effect tot vernoeginge

van zyn Koninglyke Majefteit daar uit

volgen zal. Met defe brieven zal zyn Ma-
jefteit verwittigt worden van alles darter

gefproken is geweeft fo wel tot faveur van

den Heer Koning, als van de wederpar-

ty, in d« Confiftorie > op den 20. Maart.
Hier mede bevelen wy ons met alle oot-
moedigheid in de gratie van zyn Koning-
lyke Majefteit, biddende God Almagtig
datby de zelve in zyn Koninglyke ftaatge-

1
lieve te bewaren. Uit Romen den z$. April.

Zijn Koninglyke Majefteit s ootmoedigst Onderdaanen ,

en arme Diepaaren.

EDUWARD KARN.
EDMOND BONNER.

LIL
Een Brief, van Bemet en Cafiali over den toeflandvan des Konings

zaaken. Het Origineel.

Cotton Libr. Vitcl. B* ij*

ON^en alhrdoorluchtigften en onverwin-

nelyken Opperften Heer %y groetenis,

In de drie voorledene Confittorien voor

de vakantie gehouden, is'er vanhetftuk

der verfchooninge gehandeld,- doch wat

aldaar eerft verhandelt is geweeft > hebben

wy niet konnen verftaan , alfo den Kardi-

naalen op boete van excommunicatie fulks

t'openbaaren, verboden wierd. Ten an-

deren hebben zy ook iets in die zaak ge-

daan , 't welke zy infgelyks voor ons ver-

borgen gehouden hebben : maar op den

laatften dag hunner byeenkomfte, zynde

op den agtftenjuly, hebben zy het geene

hier na volgt geftelt. Des anderen daags

tot den Paus gegaan zijnde , om te verne-

men hoedanig het befluitmogt zijn , ver-

ft'onden wy uit hem dat hy met zijn eigen

mond , alfo daar geen Rechtsgeleerde by

was , de raadflaagen van de Confiftorie

niet en wilde uiten ; dat wy derhalven op

xJen navolgende dag wederom by hem fou-

den komen , dewyl hy begeerde dat de

Kardinalen de MonteenAnconaonshet

zelve zouden bekend maaken : en evenwel
heeft de Paus felfs op die tyd tegen ons

gefeit het geene wy daar na uit de Kardina-

len verftonden,- doch hy en heeft niet ge-

wilt dat het ons tot een antwoord fou die-

nen. Wy gingen dan volgens zyn zeggen

wederom by hem » als wanneer die twe
Kardinaalen ons verhaalden dat d Opper-
fteHeer en Kardinaalen beflooten hadden

datter zekere brieven fo van den Paus als

van het Collegie der Kardinaalen aan on-
fen Koning behoorde gefchreeven te wor-
den , om hem te vermaanen dat hy alhier

over zijn zaak iemand wilde ftellen die fe

defe aanftaande Maand Oclober waarnam;
de Paus daarenboven ried ons, gelykook
de Kardinaalen , dat wy tog uw Majefteit

daar toe wilden beweegen , alfo zy alle

twyfelingen wilden weg neemen 5 wy heb-

ben geantwoord, aan uwe Majefteit het

geene ons belaft wierd te willen fchryven ,

doch evenwel dit niet te konnen verfwy-
gen hoe het ons toefchynt dat met uwe
Majefteit niet recht en isgehandelt, dat

men
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men geen verfchooninge wilde gedogen ,

noch de redenen daar toebygebracht aan-

neemen , het welke nochtans fodikmaals

en feer ernftig verzocht isgeweeft; daar

enboven dat wy niet en konnen nalaaten

van ons ten hoogften te verwonderen en

ookzeerteklaagen , dat, daar wy verze-

kert waaren dat zulks gerechtelyk behoor-

de te gefchieden , echter het zelve ons ge-

weigert wierd , voornaamlyk daar zy met
hun boven verhaalde verzoek ftilfwygens

den ontfchuldiger en de redenen door hem
bygebragt fchynen te verwerpen. Hier
ophebben zy ons geantwoord, dat noch

d' ontfchuldiger , noch het geene van hem
ïsbygebracht verworpen is geweeft , maar
dat alles is gebleeven in den zelfden ftand

daar het te vooren in was» maar dat dit

ftuk van ontfchuldiginge haar als Rechters

niet klaar, maar twyfelachcigtoefcheen.

De Kardinaal Ancona voerde iets hier te-

gen in, waar van de Heer Karn in zijn

B-rief verhaal van doet. Zy zeiden ook dat

zy hier in met ons beleefder hadde gehan-

deld als met onfe wederpartyen ; dit daar

noch by voegende , dat fo men iemand
met volmacht overzond , dat dan recht

en gerechtigheid gehandhaafc fou worden,
en voor fo veel doenlyk was, tot ons fa-

veur i en dit zeiden ook geduurig de Paus

en beide Kardinaalen. Doe wy nu dik-

maals ophaalden dat men den ontfchuldi-

ger had behooren toe te laaten , fo gaven

zy daar op tot antwoord, dat, fowyde
zaak wel inzaagen , wy het zelve in der

daad hadden gehad ; want , zeiden zy , by
aldien datter een volmacht gefield worde
dan zal over de brieven van remiffie en

dwang een befluit gemaakt werden om de

getuigen by partyen t' examineren ; daar

zal ook een zeker eerlyk vroom man aan

beide de partyen tot dien einde gezonden

worden , te weeten , om de getuigen t'exa-

mineren, en alfo vanftuk tot ftuk voort-

gaande, zal men geraaken tot het geene

dat men begeert ; nademaal, voor foo

veel het beflechten van de gantfche zaak

aangaat , de macht van de Paus onderfogt,

het Goddelyk recht en ook meer andere

zaaken betwift moetende werden , d'uit-

fpraak zelfs niettemin aan den Paus altyd

behoorde te ruften , hoewel dat men de
zaak elders als tot Romen had laaten on-
derzoeken. Gewiflyk het fchynt ons toe

dat wy niet weinig verworven hebben >

want wy zagen al vry wat meer onheil te

gemoet , alfo 'er niet een menfeh in de

Itad was ofhy fou gelooven dat d' ontfchul-

diger met het geene hybybracht verwor-

pen fou werden. Het is ook' den Ambaffa-

deurs van den Kaizer feertegensdeboril:

dat de zaak zulk een uitflag genomen heeft.

Wel vaare zijn Koninglyke Majefteir.

Uit f^men den ïi.^uly M.D. XXXII.

HIER. EPISCOPUS WIGORNIEN.
W. BENET.
GREGORIO CASSALI.

L I 1 I.

Het Vonnis over d' Echtfcheiding tujschen Henrik de VIII. Koning van

Engeland, en de Princejje Catbarina : Dochter van Ferdinandus ,

Honing van Spanjen.

S In
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In hetJaar na Chrifti geboorte i f33. in de zefde indi£bie, inliet

tiende Jaar van Paus Clement , op den z 3 . van May , in

onzen Kerken-Raad in het Klooftervan S. Pieter

tot Dunftabel , van d' ordre van S. Auguftyn

totLinkoln , in het Landfchap van ons

Bifdom van Kantelberg.

Infpeximus Rot. Par, 2j. Reg. 2. Part.

IN deNaame Godtf , Amen- Wy Tho-
mas door Godcs toelaatihge Opper»Bif

fchop van Cantelberg , d' aanzienlykfte in

gantfch Engeland,en Afgezant van d'Apo
itolifche Stoel , in een zeker zaak van on-

derzoekinge wat kracht het Huwlyk tuf-

fchen onzen zeerdoorluchtigenenmagti-

gen Prins en Heer Henrik de VIII. door

Godts genade Koning van Engeland en

Vrankryk, befchermer des Geloofs, en

Heer over Yerland : en dezeerdoorlug-

tige Princes Catharina , Dochter van Fer-

dinandus Koning van Spanjen hooglofly-

ker memorie, ingegaan en voltrokken,

mogt hebben : welke zaak een tyd lang

aan ons oordeel volgens ons ampt gehan-

gen hebbende, en als noch blyvendeon-
uitgefproken hangen : fo is net dat wy
na behooren en wettelyk daar in voort

gaande, vooraf vlytig ingezien hebbende
d'artykelen of hooftdeeltjes in de voor-

noemde zaak tegengeworpen , en ingege-

ven , mitfgaders d' antwoorden van des

Konings zyde daar op gcgeeven : infge-

lyks ook ingezien en nagedagr hebbende

de redenen en Hellingen van feer veelEdele

perfonagien en andere geloofwaardige ge-

tuigen over de felve zaak gehad en gedaan :

daarenboven ook de oordeelen en Magi-
ftrale conclufien van de meefte en voor-

naarofte Hooge Schooien in het Chriften

dom, als ook d'antwoorden en opinien van

de voorrreffelykfte Theologanten enRegts-

geleerden : en eindlyk de betuigingenen

verdaadigingen van dcProvintialeSynoden

in Engeland , nevens andere heilzaame

vermaaningen en leeringen noopende het

gemelde Huwlyk 5 en van gelyken ook de
gemaakte contracten en verbonden van
vrede en vriendfehap tuflehen den voor
eeuwig beroemden Henrik de VII. on-
langs gewefene Koning van Engeland > en
den voornoemden van hoogloflyke gedag-

tenisFerdinandus Koningvan Spanjen in-

gegaan en gemaakt j daarenboven ook alle

onderhandelingen , proceflen , inftrumen-

ten, fchrifren, gedenk-teikenen > en al-

le andere zaaken op wat wy2eookdatfe
dies aangaande haar eenigfins mogten toe-

gedraagen hebben ofgedaan zijn , naauw-
keurig ingezien en met rypen raad over-

woogen hebbende > en wyders noch by
ons bewaarende de Hukken die ons daar in

van rechtswegen te bewaaren ftonden :

hier nevens de gemelde partyen, tewee-
ten de voorverhaalde fijn Koninglyke Ma-
jefteit door zijn fchrandere Advokaat voor
ons over defe zaak wettelyk verfchynende,

doch de zeer doorluchtige Princes Catha-
rina uit hertnekkigheid haar abfenterende,

wiens afwefen met de Goddelyke tegen-

woordigheid vervuld worde j fo hebben
1 wy » na de Raad der Rechtsgeleerden en

Theologanten , met de welke wy over
deze zaak gedelibereert hebben , voor
raadfaam. ingezien dat wy tot een finaal

befluit en volkomen vonnis over defe zaak

te ftryken behoorden voort te vaaren , ge-

lyk
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lyk wy daar toe voortvaaren op defe wyze.

Alfo wy (uit de gedaane onderhandelin-

gen > voorftellingeh , verklaaringen , aan-

wyzingen 3 verhaalingen , de beweefene en

te gelyk beledene ftukken , en hooftdeel-

kens y d' antwoorden van de party , de ver-

fekeringen der getuigenjals ook uit gemel-

de inftrumenten ,
gedenk-fchriften, brie-

ven, fchriften, cenfuren , de conclufien van

Opper-leermeefters , opinien , raadgevin-

gen , verdaadigingen , bevefligingen , on-

derhandelingen en verbonden van Vrede >

proceffen , en andere beloften in de gemel-

de zaak gedaan , aangewefen en ten voor-

fchijn gebracht» als ook uit de zelve , en

verfcheyden andere ooriaaken en infich-

ten , mitfgaders veelerley argumenten en

bewyfen , die wel krachtig en bondig zyn-

de , ons gemoed hier in ten vollen hebben

voldaan : ) klaar en baarblyklyk bevinden

dat het voornoemde houwelyk tuflehen de

meermaals gemelde Perfonagie gefloten

en uitgevoert, ganfeh krachteloos en van

gener waarde is geweeft en nog zodanig is

,

en dat het zelve gefloten en uitgevoert is

tegens het verbod van'c goddelijk recht.

Hierom is 't dat wy Thomas, Aartsbif-

fchop , Kardinaal en gefand voornoemt

,

Chrifti naam vooraf aangeroepen , en de

2elve alleen voor onfe oogen hebbende

,

dit houwlijk voor gantfeh krachteloos en
van geener waarde te zyn uitfpreken , be-

fluiten en verklaaren , als fteunende op
generley regtenj en dat het den voornoem-
den Heer Koning Henrik de VIII., en de
PrinfeiTé Catharina niet vry en ftaatom in

die gepretendeerde huwlyken-ftaat te vol-

harden; wy fpreeken ook uit , befluyten

en verklaaren , voor fo veel als zy dit huw-
lijk met den anderen de faéto en niet van
regtswegen hebben in gegaan en volvoert,

dat wyfe over fulks van malkanderen fchei-

den en defen echt breken : en dat zy alfo»

ten opfïcht van het gemelde voorgewend
huwlyk van alle huwlyks-band vry ge-

weeft zyn en nog tegenwoordig zyn , fpre-

ken wy uit , befluyten en verklaaren wy
met dit ons definitif vonnis en finaal de-
creet , het welke wy met dit onsfehrifc

uitfpreeken en verkondigen. Tot getuige-

nis en beveiliging waar van , wy defe onfe
teftimoniale brieven, of dit tegenwoor-
dig openbaar inftrument van fententieof
decreet hebben laten maken , ondertekent
zynde van ons Publyke Notarifen , Schry-
vers en volmagtige ondertekent, die wy
fpetialyk daar toe aangenomen hebben»
en met onfen zegel daar aan te hangen , be-
veiligt.

Hy beeft oo^ijn Vonnis uitgefprohjn over de: Kjnings Trouw met de Kjninginne Anna :

beveiligende de \elvt tot Lambetb of den iS. May M. D. XXI II begrepen

in de %elve Infpexitnus.

De 5. Atte. Anno Regni 2 ƒ. Ofin het 2 f. jaar der Regeringe.

L I V.

Een Afte om de Biffchfpen van Salisbury en fforcefler afte zetten.

DAar voor defe de Kerk van Engeland
J
weeft in den ftand van Biffchoplykebedie-

doordesKoningsvoorfatenendenA. ningen en andere geeftlyke promotie, op
deigegrontveft,ingeftelt3enbeveftigtisge- 1 dat de voornoemde BilTchoppen en andere

S z Perfoo-
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perfoonen de felve bedieningen en geeftlij-

ke promotien bekleedende
, geduerig daar

in zouden blyven en haar refidentie houden
in dit Koningryk ; en dat zy ook met eenen
herbergzaam zouden zyn , godtfdienftig-

heden oeffenen , de wetten van God Alle-

magtiglceten en verkondigen aanfodanige

Perfoonen , die onder hare bedieningen
ftaan, tot welftand vande zielen der gee-

vers en ftichters daar van , en tot merklyke
cere van God Almachtig. Over welke
geeftelyke bedieningen door zyn Koning-
Jyke Hoogheid en des zelfs feer edele voor-

zaaten geftelt zyn geweeft eerwaardige,
voortreffelyke en feer geleerde mannen •

uit , dienftig en bequaam om zyn Majefteit

en gemelde voorzaaten t'onderwyfen en

met goeden raad en daat by te (taan in zaa-

leen die fo wel den uitwendigen als inwen-

digen ftand raaken, welke tot heil en be-

houdinge van dit Ryk dienden bedaght en

in 't werk geftelt te worden : opdatd'in-

komften , profyten en fchatten fpruitende

en vloeyende uit de voornoemde geeftely-

lyke promotien- en bedieningen in dit Ryk
gebruikt , befteed en aangeleid mogten
worden , tot groot voordeel en geriefvan

des zelfs Onderdaanen. En alfo door de

loflyke wetten en voorzorge van dit Ko-
ningryk , voor defen ingeftelt , geordi-

neert en vaft geftelt is dat geen Perfoon

noch Perfoonen , vanwat ftant, conditie

of qualiteit hy of zy waren, eenige Lan-

deryenin dit Koningryk van Engeland ge-

leegen door eenige prokuratie , fchriften

,

Notariaale brieven , adminiftraticn, in-

ftrumenten , of door eenig ander middel,

eenige beneficien of andere bedieningen

van eenig Perfoon of Perfoonen fouden

ontfangen en na haar neemen , dan alleen

van des Konings getrouwe en wectelyke

Onderdaanen onder des Konïngs gebied

gebooren. Mitfgaders ook dat geen Per-

foon noch Perfoonen , van ftand , conditie

ofkwaliteit hy of zy mogten zijn , ter oor-

zaake Yan eenige diergelyke Landeryen ,
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prokuratien , Notariaale brieven admini-
ftratien , inftrumenten , of door eenig
ander middel, als gedacht, uit dit Ryk
fou moogen vervoeren of doen vervoeren

,

eenig gout, zilver, juweelen , of ande-
re waaren by manier van wiflel , koop-
handel, of op eenige andere wyfe , om
eenige van de voornoemde infichten, tot
profijt , gerief ofvoordeel van een vreem-
deling ofeenig uitlander

, genietende bin-

nen dit Ryk diergelyke geeftelyke promo-
tie , zonder verlof van zijn Koninglyke
Hoogheid en advys van zijn Raad : als uit

de zelve wetten, ftatuiten , of ordinan-
tien klaarder en breeder blykt ,• welke
wetten , ftatuiten of ordinantien met gro-
te voorfïchtigheid en voorforge van des
Konings Voorzaten en van het Hooger- en
Laager-Huis van dit Ryk bedacht en inge-
ftelt zijn geweeft , totderzelvermerklyk
nut, geriefen voordeel ; op dat het goud,
zilver , de juweelen en koopmanfehappen
van dit Ryk niet uitgeput ofuit des zelfs

Landpaalen vervoert mogten worden tot

gerief, nut en voordeel van vreemdelin-
gen , welke buiten dit Ryk of des zelfs

gebied gebooren zijns maar dat fe alleen

verhandeld , gebruikt en befteed zullen

worden binnen het zelve Land, tot gerief

en gemak van des felfs Onderdanen. Niet
tegenftaande welke heilzaame wetten r
ftatuiten en voorforge zijn Koninglyke
Hoogheid , geen kennis noch behoorlyke
onderrichtinge daar van gehad hebbende

,

en zijnde met eenen een goedaardig en
mildadig Prins , voor defen Laurens Cam-
pegius, BifTchop van Sarum, tot foeen
hooge geeftlyke bedien inge, entotbezit-
tinge van alle des felfs voordeelige inkom-
ften genoemt , verkooren en verhoogt
heeft : als ook tot dieneinde genomineert,
verkooren en verhoogt eenen met naame
Hieronymus , zijnde een vreemdeling ,

gebooren buiten dit Ryk en des zelfs do-
minien , tot het Bifdom van Worcefter
en alles dat daar toe is behoorende 5 welke

tW9



en'BEWYZEN. 141

twe Biflchoppen , doch met naame de

Biffchop vanSarum, hun fchuldige pligt

aan God Almachtig nier waarneemende ^

noch voor de gemelde Bifdommen , federt

de tyd dat fy daar over geitelt zijn geweeft

,

forge draagende , een tyd lang , en noch
tegenwoordig, d' Apoftolifche Stoel tot

Romen befïtten, of elders in andere ge-

weften over zee , verre buiten de jurif-

dictien en gedied des Konings,* ter oor-

zake waar van de groote herbergfaamheit,

godtsdienft , het leeren en verkondigen

van de wetten , d' exempelen van een god-

zalig leeven , en andere goede en nood-

wendige vruchten te vooren verhaald, vee-

Ie jaaren herwaarts > en noch geduurig

verzuimt* nagelaaten en vergaan zijn niet

alleen , maar ook een groote meenigte 1

van goud , zilver en. ichatten , die alle •

jaaren ten miniten drie duizend pond fter-

lings bedraagen , uit dit Ryk genomen en
gevoert zijn geweeft , tot merklyk voor-

deel en verrykinge van gemelde Biflchop-

pen , en noch daaglyks lichtlyk vervoert

en weggezonden word , ftrydendetegens

het voorneemen en d' inzicht van voor-
noemde wetten en inzettingen , tot groo-
te verarminge van dit Ryk, fo wel nu als

in het toekomende , fo daar in met den
eerften niet voorfïen en worde. Weshal-
ven uu by dit tegenwoordig Parlement
voor vaft geftelt is , dat de twe byzondere
Bifdommen van Salisbury en Worcefter>
en yder van de zelve in het byzonder var»

nuaf haar ontnomen zal worden , en vol-

gens de wet, vakant ent' eenmaal ledig

zal blyven , zonder eenig Biffchop al-

toos.

L V.

Kremwels Brief aan Fifcher , aangaanJe de Maagd van Kent, in het

Jaar 1534. of aan het einde van 35.

Cotton Libr. Cleopat. E. 4,

MYn Heer , na voorgaande rekom-

mandatie , laat ik U.E . weeten dat

ik uw Brief, gedateert in Rochefter op

deniS. van defe maand , ontfangenheb:

waar in gy verklaard wat al loofe pradty-

ken gy in het werk ftek om eenkwaade
zaak waarfchynlyk te maaken , buigende

zekere Schriftuur- plaatfen tot uw voor-

deel om uw oogmerk te bekomen; welke

wel overwogen zijnde , tot uw zaak fo

zeer niet en dienen als gy voorgeeft, en

daar gy fe toe aantrekt. Én daar gy op het

eerfte blad van uw Brief fchryft , dat gy
niet en twyfelt , noch voor God noch voor

de wereld , des nood zijnde, ofgyzultu

felven fodanig konnen verklaaren , wat u

ook nagegeeven word , dat gy zulke har-

de woorden noch fwaare dreigementen
niet en hebt verdient , als ik u door uwen
Broeder toegezonden heb.

Hoe gy u zelven voor God en de We-
relt, des noot zynde, kunt verklaaren,

weet ik niet» maar mydunktinder waar-
heid dat uwe verklaaringe in defe uwe
brieven gedaan, in het allerminfte niet

kragtig genoeg en zyn om tebewyfen dat

gy ten aanfien hier van niet verdient en
hebt hard aangetaft te worden. En om
rond te gaan , ik en heb u geen harde , maar
zeer trooftelyke woorden toegefonden

,

begerende dat uw broeder u fou aanwyfen
hoe barmhertig en goedertieren de Koning
was: en het heeft my goed gedagt dar gy
aan den Koning diende te fehryven, uwe

S 3 mif-
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mifdaden te kennen , en hem om vergiffe-

nis te bidden, 't welk zyn genadige Maje-
ïteit nu in defe uwe ziekte u niet en fou

willen weigeren ; welke myn raad ik ge-

wenfcht hadde dat gy veel eer gevolgt had

dan zodanige brieven aan my gefchreven

ie hebben, met u zelven te verfchonen

als of gy geen fchuld altoos en hadde.

Maar myn Heer, indien het met een an-

der fo gelegen waare als het met u nu is,

en om de zaak die gy voorfpreekt , ik en

twy fel niet ofgy zoud denken dat hy die fo

gedaan had als gy gedaan hebt , niet alleen

harde woorden maar ook harde (lagen had
verdient; want daar gyu hier mede foekt

te verfchonen dat gy van des Maagtsval-
fche en verfierde openbaringen gehoort

hebbende de zelve verfweegen , en dik-

maals uwe kapellaanen aan haar gezonden

had , uit een zeker voorneemen het welke

gy voorwend gehad te hebben , om uit

haar eigen mond te hooren , of, door het

zenden van uwe Capellaanen aan haar , té

verneemen of haare openbaaringen van

God waanen , ofniet , by brengende ver-

fcheiden Schriftuur-plaatfen , waar door

gy u zelven verplicht vond om die te moe-
ten toetfen , en getoetft hebbende aan te

neemen. Myn Heer, of gy albehoorlyke

middelen in het werk hebt geftelt om van

haar en haare openbaaringen een proeve
te neemen of niet, blykt vorder uit uw
eigen fchryven» Want daar gy fchryft hoe

dat gy met een groot gevoelen ingenomen
waart geweeft van defe Dochters heilig-

heid , en dat om verfcheiden redenen in

uwen Brief verhaalt , vervat in fes artyke-

len ; het eerfte waar van gegrondveft is

op haar grootenaam en faam. Hettwede
datzy , na haare opgetoogenheid en ver-

rukking in den geeft , den godtsdienft had

aangevaardigr. Het derde, dat haar Prie-

fters, zijnde een geleerd en "godvruchtig

Perfoon , van haare groote heiligheid een

lofiyk e getuigenis had gegeeven. Het vier-

de > op het geruchte dat verfcheiden ande-
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re deugdfaame Priefters , mannen van gro-
te geleerdheid en aanzien , fodanig ook
vanhaar getuigden ; met welke Priefters

nochtans gy , volgens bekentenis van uw
eigen Brieven , nooit gefprooken hebt.

Hetvyfde, om dat myn Heer van Kantel-
berg haar roemde, enu, nauwfehryven,
te kennen gaf dat ry veelerlei gefichten

heeft gehad» Het fefde artykel is {leunen-

de op het zeggen van den Profeet Amos,
dat God de Heeregeen ding ^al doen ; ten^y

dat hy %yne verborgentheid aan \ijne IQiecb-

ten , de Profeten geopenbaart hebbe. Om
welker oorzaake gy bewoogen wierd om
te weten de zekerheid van defe zaak , of
defe openbaaringen die men voor gafhaar
vertoont geweeft te zijn van God , waar-
achtige openbaaringen waaren , of nier;

U. E. A. en toont niet in het geheel gevolg
van uw Brief , ofgy nader onderzoek van
haar en van d' openbaaring aan haar ge-

daan hebt , maar alleenlyk dat gy met haar
gefproken, en uwe Capellaanen aan haar
hebt gezonden met ydele vraagen : te wee-
ten , van de drie Maria Magdalenaas j

met welke uwe t' faamenfpraak en zendin-

ge gy geen proeve genomen hebt van haare

valsheid , noch ook (alfo men waarfchyn-
lyk mag denken) voorgenomen had om te

doen , gelyk als gy had mogen doen , en
nooit fo gcmaklyk als met haar te fpreeken

of t' ontbieden ; alfo men haar niet veel te

gelooven had , voor vaft ftellende dat hare
openbaaringen van God waaren. Want*
fo men yder los ongebonden Perfoon fou
moogen geloof geeven , die zelfs affir-

meert dat hy openbaaringen van God
heeft, hoe fou men dan alle Republyken
en goede politie in de wereld gemaklyker
het onderfte boven konnen keeren ?

Voorwaar, myn Heer, had uwe me-
ning geweeft om de waarheid uit haar en
haare openbaringen te putten , gy zoud
een ander weg ingeflagen hebben,* gyen
zoud u door d' ydele praatvan het gepeu-

pel fo ligt niet hebben laten bepraaten ,

pet
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met hare verrukkingen entransfiguratien

onder de gemeene man uit te ftrooyen

;

maar als een wys, verftandigenomfigtig

Biflchop zodanige fwaarmoedige en ge-

loofwaardige Perfonen , die by óel'e haare

transfiguratie of verrukkingen waaren ge-

weeft , niet een oftwee , maar een groot

getal daar van, nauwkeurig ondervraagt

hebben,- met welkers getuygenis gy had
konnen bewyfen of het waaragtige dan
valfche geruchten waaren. Gy had ook
eenproeve behooren genomen te hebben
door wat loofe ftreeken ofdoor wiens aan-

ïadinge zy fo een godtvruchtige Dochter
was geworden 5 en by aldien gy fo begeerig

waart geweeft , als gy wel voorgaaft > om
de waarheid of valsheid van defePerfoon

na te vorfchen,of hoe het met defe openba-

ringen eigentlyk geleegen waare ,* dan fou

men" wel denken dat gy met haren god-

vrugtigen vroome en geleert Priefter eer

gefprooken fou hebben , of met die

vroome en feer geleerde Priefters , daar

men haar voor hielt ,• van welke geruchten

zy , die haar hadden hooren fpreeken , u

hadden konnen onderrigten ofgy foud ook

gefind geweeft zyn om het boek van hare

openbaringen, t' welk u aangeboden wierd

te iïen 5 waar uit gy een naauwer proefvan

haar en haare openbaringen had konnen
nemen, dan met hondert maal met haar

te fpreeken ofuwe Capelanen aan haar fo

dikmaals te fenden. Wat nu belangt het

gene mynHeer vanCantelberg tegens u ge-

fegt heeft dat fy vele groote gefigten gefien

had, daarom behoorde gy niet een fier haar

of hare openbaringen meer gelooft te heb*

ben : alfo gemelde Heer geen meer ver-

zekering van haar of haare openbaringen

hadde dan hy haar zelfs bad hooren verha-

len. Wat nu aangaat de gemelde woorden
van den Profeet Amos , ik vertrouw vol-

komentlykdat u de zelve ilegts weinig be-

woogen hebden om na haar teluifteren;

want na de volvoering en het einde van

het Oude Teftament en nahetlyden van

Chriftus heeft God de Heere veel groote

en merklyke dingen in de wereld gedaan ,

waar van hy niet met al aan de Profeeren

getoond heeft , daar de Menfchen van ge-

weeten hebben. Myn Heer , geen van
defe zaaken hebben ubewoogen om haar

geloof te geeven , maar alleen de zaak

felfs waar op zy haare valfche profefien

gemaakt heeft; welke zaak gy fotoege-

daan waart , zulks dat gy daar voor gekent
zyt dat alle ^dingen daar gy uw finnen eens

op gefet hebt, u niet en konnen ontgaan
die flechts tot uw oogmerk dienen. En
hier beroep ik my op uw eigen gewifle a

en begecre ernftelyk dat gy my antwoord >

of, by aldien zy u fo veel openbaaringen

tot beveftiginge van desKoningsHouwe-
lyk, dat nu gefchied is, hadde getoont,
als zy in het tegendeel heeft gedaan, gy
haar fo veel gelooft foud hebben daar het
nu gedaan is , en d'onderzoekinge van
haar en haare openbaaringen fo veel jaarer»

laaten voor by gaan , daar gy flechts fes

afeve mylen in het zelfde Graaffchap van
haar woonde , alwaar men vermoed en
verhaald dat defe Profefien in haare ver^

rukkingen des geefts gefchied fouden ge-

weeftzijn. Ingeval nu gyzoud willen feg-

gen (gelyk gy lichtlyk feggenzult, fogy
nu noch gezint zyt fo als gy plag te zijn : )t

dat de zaak van geen eenerlei aart is, alfo

Godts wet , volgens uw meening , in

het eene kan beftaan , maar in het
ander niet: gewillyk, mynHeer, ik ver-

trouwe datter geen groote reden fou ge-
weeft zyn om op het eene meer te fteunen

dan op het ander j alfogy, volgens d'aan-

wyfinge der goddelyke fchriften , weet dat

God in zijn openbaaringe' met zyn eigen

wet vry te werk mag gaan , als met d* I/ra-

Uiten in het fpoliëren van d'Egyprenaaren,

en met Jacob die vier Huifvrouwen had ,

&T
c. Dunkt u, myn Heer , dat iemand

die onzydig gaat , aanmerkende de hoe-
danigheid van de zaak en uwe hertstoch-

ten , mitsgaders ook de floffe verwaarloo-

fin-
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fingevan fodanige beproevingen die gy van

defe Dochter enhaare openbaringen had

mogen hebben , fo dom en onverftandig is

dat hy niet fou konnen merken dat het

("preken met en het dikmaals zenden van

uwe Capellaanen na haar , veel eer ge-

fchied is om veel van haare openbaaringen

ruchtbaar te maaken , dan om de waar-

heid of valsheid daarvan na te vorfchen ?

En het fal, vertrouw ik, u fwaar vallen

om u zelven hier van voor God en de we-

reld te zuiveren , maar dat gy veel eer

grootlyks te befchuldigen zyt in fodanige

dingen die tot des Konings verderfftrek-

kent'aanhooren, te gelooven en te ver-

fwy gen ; en dat haare openbaaringen hel-

den en na dat doelwit fchooten , isnabe-

hooren waar bevonden voor fo een groote

vergadering en Raad van Heerenvandit

Koningryk, als men in etlyke jaaren ge-

zien heeft uit het Huis van het Parlement

by een komen. Wat nu defe Heeren oor-

deelden dat fodanige luiden, welke die val-

fche openbaaringen verhaalden , aanhoor-

den ,
geloofden en verfweegen , behoor-

den te lyden : ismeerfchriklykdaneenig

dreigement dat ik tegens uwen Broeder

ge-uitetheb.

En daar gy u zelven zoekt te verfchoo-

nen, dat gy niet te befchuldigen zyt om
dat gy d'openbaaringen voor zijn Koning-

lyke Majefteit verborgen gehouden hebt,

naderhaal gy het niet noodig oordeelde,

om die aan zijn Koninglyke Hoogheid te

yerhaalen, om fevenderlei reedenen die

daar na in uwen briefvolgen. Al eer dat ik

mijn meeninge daar over aan u openbaare,

fo gilTe ik,dat,hoewel gy het milTchien niet

noodig hebt geacht om zulks zelfs aan hem
bekent te maaken, echter moet dit uw dun-

ken uw proeve niet zijn , maar de wet
moet daar een uitfptaak overgeevenof gy
het niet had behooren te uiten, of niet.

Wat nu het eerfte van defe fevenderlei

redenen aangaat ; al is 't dat zy tegen u ge-

fegt had > dat zy felfs haare openbaarden
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nopende zijn Koninglyke Majefteir aan

hem hadde getoond , haar zeggen even-

wel , noch dat van andere , en maakt
uw zaak niet goed ; maar gy waait, vol-

gens uw trouw , verplicht om den Koning
aan te wyzen het geene zijn Perfoon en fijn

Ryk fo na aanging : want hocwiftgy of
zyaan hem defe openbaaringen hadde ge-

toont , dan uit haar eigen zeggen , het

welke gy fo verre niet en hadde behooren
aan te neemen , dat gy daarom nalaateit

foud om fo groote zaaken , die een Ko-
nings welftand betreften , t'openbaaren
en aan hem te kennen te geeven ? En waar-
om foud gy zulk een kwaad vertrouwen op
den Koning hebben, dat, fo gy fe hem
aangewefen had , hy dan gedacht fou heb-
ben dat gy hem zulks kwaamt verhaaleti

meer tot verfterkingeenbeveftigingévan
uw opyne, dan om iet anders ? Voorwaar

,

myn Heer , hoedanig ook uw gevoelen fy,

ik befpeure alle dagen zulk een goedertie-
renheid en uitfteekendebeleeftheid in fijn

Koninglyke Majelteit dat ik 'er geen twy-
felaan flaa ofhy fou her in dank aangeno-
men hebben, fo gy de zelve openbaarin-
gen aangeweefen had , volgens uw plicht

van getrouwheid.

Wat nu de twede reden aangaat ; al

toonde zy u niet, dat, van wegen eenig

Prins ofwereldlyke Heer, zijn Majefteits

Kroon gevaar fou lyden ; daar waaren nog-
tans wegen genoeg waardoor haare open-
baaringen zijn Koninglyke genade in ge-
vaar mogten brengen , fo als de voornoem-
de Heeren in den Raad op goe bondige re-

denen hadden geoordeeld : en daarom ,

al is het dat zy u niet en toonde op wat wy-
fe deniKoning gevaar mogtover komen ,

dies niettemin waart gy verplicht om hem
het gevaar aan te wyzen.
Op uw derde reden feg ik : dunkt u,myn

Heer , by aldien zeker Perfoon by u kwa-
me en u te kennen gave datrer een a?nflag

op des Konings leven tegens een zekere
tyd was aangeleid, en u klaar toonde dat

hy
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hy van zijn Heeren Mr. gezon den was om
(

zulks aan den Koning t'openbaaren , en !

daarenboven noch tegen uzeide dathy op
ftaande voet na den Koning wou gaan ,

waart gy evenwel niet gehouden om den

Koning daar zelfs van te verwittigen , en

ook om te verneemen ofde gemelde Per-

föon zijn boodfchap aan hem gedaan had ,

of niet ? Ja , gewiflyk ; en fodanig was

ookuwpügt, hoewel u de Maagd te ver-

ftaan gaf dat haar een boodfchap van God
was aanbevoolen om aan zijn Koninglyke

Majefteittedoen.

Wat nu uw vierde reden aangaat; hier

treed gy afvan een wereldlyke plicht , die

gy uwen Koning fchuldig zyt , tot een gee-

ftelyke pHgt der geener die gehouden zijn

Godts heilig woord het volk voor te draa-

gen , en haar aan te wyfen het kwaad en de

ftraffe daar van in een ander wereld,- het

verbergen waar van tot Godts oordeel be-

hoort , maar het verbergen van defe zaak

raakt andere Rechters van dit Koningryk.

Op uw vyfde reden antwoord ik , dat

men u niets tot uwen laftekonde leggen,

by aldien gy aan des Konings genade de

Dogters openbaaringen hadde te kennen

gegeven , al waar het dat fe naderhandt

vaHch bevonden wierden; alfo niemand

te befchuldigen is die zyn fchuldige pligt

nakomt. En ingeval u iemand in 't verbor-

gen toonde datter na des Konings leeven

geftaan wierd, foud gy ook te befchuldi-

gen zyn dat gy hem fulks aanwees jfchoon

het al een ydel geklap of uitftrooyinge

was , en dat dit onheil nooit bedagt is ge-

weeft >

Wat nu uw fefde reden aangaat , datter

eenige gedagten waaren op Mr. Pary j het

is kennelyk geweeft dat hy by zyn finnen

niet en was , weshalven wierden zy niet

bcfchuldigt die het zelve niet ruchtbaar

maakten i doch het was met defe zaak hier

fo niet geleegen , alfo gy defe Dogter voor

geen uitfinnige rekende ; want had gy haar

daar voor aangezien , gy en foud van haar

nogfofo een groot gevoelen niet gehad ,

veel gelooft hebben.

Uw laatfte en zevende reden beffaat

hier in : dat gy zijn Koninglyke Maje-
fteit te lafte legt dat hy u fo hard aan ge-

fproken en fo fcherptoegefchreevenhad,

om dat gv hem in zijn hoogwichtige zaak

de waarheid te gernoet voerde, dies gy
hem defe Dochters openbaaringen nieten

derfde voordragen : ik vertrouw volko-

mentlyk dat my des Konings goetaardig-

heid en ingefchapene zagtmoedighcid fo

wel bekent zyn , dat hy u fo onvriendlyk
niet bejegent fou hebben met woorden »

als gy hem met uw fchryven ; ten zy dat gy
hem daar toe andere redenen gegeven had,
dan uwe brieven vermelden. En al wat fya

Koninglyke genade aan u voor defe gefegt

of gefchreven heeft , dies niet te min
waart gy noch al verpligt om aan hem die

fchadelyke en verderflyke openbaaringem

t'openbaaren.

Eindlyk en ten laatfien , daar gy begeert

om Chrifti wille en zyn bitter lyden en
derven , dat men u tog over defe zaak niet

meer moeyelyk en maake, want fo de
noot fulks mogt vereyffchen , dat gy uw
leven niet en wilt laten zonder te feggen

het geene daar uwe confeientie u aan ver-

bind, nevens meer andere diergelyke man-
haftige woorden.

Myn Heer, hadgymyn raad, udoor
uwen broeder toe gefonden , ingevolgt

:

met u «elven , van weegen defe begaane
fouten, fchriftelyk des Konings genade
t' onderwerpen , ik vertrouw vaftelyk dat

udefe zaak nooit meer verweten fou wer-
den : maar nu gy u onderwind de gantfche

zaak te willen verantwoorden en verdedi-

gen , als of gy geen fchult altoos en hadde ,

kan ik niet voor u in ftaan noch zulks belo-

ven : en gewiflyk, myn Heer, fo de zaak
voor den Regter kome , dan zullen uw ei-

gen belydenis in defen brief , behalvende
getuigen dietegensuzyn, kragtig genoeg
zyn om u te verwyzen. DerhaWen , myn

X Heer,
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Heer , wil ik andermaal u raden , dat gy
alle diergelyke verfchoningen als gy in

uwen brief ophaalt (welke, na myn oor-

deel, en fo als ik u verhaalt heb, weynig

om 't lyfhebben : ) aan een kant {rellende

,

gy by gefchrifte zyn Koninglyke genade

fmeeke dat hy u een genadige Heer wil

zyn , en u quyt fchelden uwe achtelool-

heid , onbedagtfaamheid, en mifdaad be-

dreven tegen zyn Koninglijke Hoogheid
,

fo derfik dan aanneemen dat hy u met goo-

ftige oogen zal aanfien, en alle zaaken

voor defen gefchiet vergeeven en vergee-

ten. Wat nu aangaat het fpreeken tegen

uwe confcientie,het wort daar voor gehou-

den dat gy fo veel gefchreven en gefproo-

ken hebt als gykunt, en veel dingen, fo

fommige met goe regt en reden gelooven »

tegens uw confcientie : en veeleMenfchen
verhaalen dat gy in de laatfte vergadering

veele dingen gefprooken hebt die gy niet

wel konde verantwoorden j en dat men
derhalven niet veel bekommert en is wat

gy van die zaak feggen offchryven kunt ,

hoe moeyelyk en ongemaklyk dat gy
ook zyt.

L. A.

l v r.

Een Rentmtiatie oft' opzeggïnge van des Paus Oppermacht : ondertekend

vanfes geeftlijke Collegien.

NAdemaal dat het met reden van de
Chriftelijkegodtsdienft en godvrug-

tigheid niet alleen fodanig gelegen is, maar
ook dat de regel van onfe gehoorzaamheid

vereifcht , dat wy aan onfen Heer en Ko-

ning, de agtfte van die naam* (wien al-

leen wy naaft aan Jefus Chriftus alles fchul-

digzijn, niet alleen om allerlei , en dat

ongeveinide ,
geduurige aandagt des ge-

moedts ,
getrouwheid, gedienftigheid,

eere en eerbiedigheid aan hem te bewyfen,

maar ook om van defe onfe getrouwheid

en gedienftigheid , &c. fodikmaalsals fe

ons zullen worden afgevoidert , reken-

fchap te geeven , en zulks, na eifchder

zaake , aan yder een zeer geern te doen

blyken en te betuigen : fo fal dan alle man,

wien dit tegenwoordig fchrift mogt voor-

komen > weeten : ) dat wy Priooren en

Broeders van het Convent , te weeten

Predikers van Langley behoorendetot de

Koninglyke ordre vanS. Dominicusj de

Minnebroers van Ailsbury van d'ordre van
S. Francifcus; de Predikers van Dunfto-
plien van de voornoemde Ordre j Minne-
broers van Bedfort van d' Ordre van S,

Francifcus ,• de Karmelyte Breeders van
Hechyng van d' Ordre van de Heilige Ma-
get Maria j de Minnebroers van Morea
van d' ordre van S. Francifcus , met een
mond en ftemme , en met eenpaarige toe-

ftemminge van ons allen en yder een hooft
voor hooft, met dit ons fchrift j verze-
gelt in onfe Rcgthuifen met onfe gemeene
zegels,voor ons en alle onfe nazaaten voor
altyd opentlyk verklaaren , betuigen en ter

goeder trouw belooven» datwygemelde
Priooren en Broeders van het Convent air

t'faamen en yder van ons , fo voor ons
zelven als voor onfe fucceffeurs , volmaak-
te» oprechte , ongeveinfde en geduurige

I
trouwhertigheid, eerbiedigheid, onder-

1 daanigheid en gehoorzaamheid zullen be-

j wyfen aan den Heer onfen Koning Henrik
de
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de VII. en aan de wydberoemde Koningin

Anna* des felfs Gemalin, mitfgaders aan

dat eerlyk en heilig houwelijk , niet alleen

tuffchen hun beideqgeregtlyk en wettclyk

geflooten » voltrokken en beveftigd , maar
ook fo wel intwe byeenkomften van de

geeftelijkheid als in het Parlement van

geeftlyke en wcreldlyke Heercn , in het

Hooger en LagerHuis, tegenwoordig ver-

gaderd » voor vaft beflooten , en door
Thomas biffchop van Cantelberg folemne-

lijk in den Echten- ftaat beveftigd : en aan

yder wettelijke Gemaalin van den zelfden

HeerHenrik, onfenKoning» diehy,na
de dood van defe zijn tegenwoordige Ge-
malin Anna , mogt komen te trouwen»

en aan haare wettelykeNazaaten, en dat

wy ook het volk alhier of de Gemeinte
zulks zullen bekent maaken > verkondi-

gen» ent' allen tyden en plaatfen , daar.

het gelegen komt, aanraaden , endaar
toe vermanen. Insgelijks ook dat wy voor

zeker en vaft ftellcn » en ook geduurig en

altyd voor zeker en vaft zullen ftellen , dat

defe onfe voornoemde Koning het hoofd

is van de Kerke van Engeland. Item , dat

de Biffchop van Romen, die in zijn Bul-

len de naam van Paus gebruikt, en zich

zelven de voogdyfehap van den Opperden
Biffchop aanmaatigt , dies niettemin daar

voor te achten is dat hy geen meer autori-

teit noch jurifdictie heeft , dan eenige

andere particuliere Biffchoppen elders

in Engeland in haar Bifdom hebben.
Daarenboven » dat wy dengemelden Heer
Koning alleen en zyne fuccefleurs fullen

aanhangen , en zyne afkondigingen mits-

gaders alle de wetten en wille- keuren van
Engeland in en door het Parlement beflo-

ten 3 beveftigt en voor vaft geftelt , im-
mer en altoos fullen handhaven : maar in

het tegendeel altyd verwerpen de wetten s

decreten en Canones van den Biffchop van
Romen , fo men bevind dat fe tegen Godts
wet en de Heilige fchriftuur komen te

ftryden. Desgelyks ook dat niemand van
ons allen in eenig of byfonder ofopenbaar
fermoen iets uit de Heilige fchriften geno-

men , lig verftouten fal anders uit te leggen

dan daar in ftaat» of tot een verkeerden
fin te draayen $ maar yder een zal Chriftus

en zyne waarheid op een Catholyke en
regtfinnige wyfe verkondigen en prediken.

Dat ook yder een in zyn gebeden die hy na
gewoonte moet doen » eerft en voor al

den Koning , als het Opperhooft van de
Kerk van Engeland , Gode zal voordra-
gen , en dat ook her volk voor hem fal bid-

den : en daar aan voor de Koninginneen
haare kinderenden eindlyk voor den Aarts-
biffchop van Cantelberg en alle andere
gceftelyke Perfonen , na dat men het voor
goed fal dunken. Eindlyk dat wy alle, en
yder van ons, voornoemde Prioren en
Conventen , en ook onfe fucceffeurs » van
gemoed en eedts halven volkomen ver-

bonden zyn om alles dat alhier verhaalt is

van ftuk tot ftuk altyd getrouwlyk t' onder-
houden» en ook onderhouden fullen.

Tot getuigenis hier van hebben wy aan
dit inftrument of aan dit ons fchrift onze
gewoonlyke zegels gehangen , en het fel-

ve met onfe eigen naamen en yder met zyn
eigen hand ondertekend , in onfe eigen

heilige Capitulaare Huizen, opdenvyf-
dcMay, in het jaar M. D. XXXIV.
en in het XXVI. Jaar van de Regeeringe

van on^en Koning de VIII.

I\ Broeder Rjchard Ingerth Pritervan

het Convent , en des Kjnings Prediker tot

Langley , heb dit , met toeftemminge van
alle de Broeders van het Ctnvent , niet

gedwongen , maar van felfs ondertee-

k£nd*

IkJSroeder Joannes Cotton , Prüor van
het Convent der Predikers of Priefters tot

Dunflabel , heb dit , met toeStemminge van
alle de Broeders van het voornoemde Con-
vent > niet uit dwang » maar^ vanfelfs^n-
dertelend.

T 2 J^



148 Authentyke STUKKEN
II^Breeder Joannes Sutler , Prioor van

het Convent der Kjirmelyten tot Hicchien
,

heb dit , met toejlemminge van alle de

Broeders van gemelde Convent , niet ge-

dwongen , maar van[elf's ondertekend.

Ik Brt-ederEduwardTryleyBacdlaure us

in de Heilige Theologie en van het Convent
van Ailsberyjieb dit,met toeftemming van
al de Broeders van het %elve Convent , niet

gedwongen 3 maar vrywillig ondertekent.

Ik. Broeder Joannes Wyat , DoSorin de

Heilige Theologie en van het Conventvan

Bedford , heb dit , met toestemming van
al de Broeders , ni& uit dwang 3 maar
vrywillig ondertekend.

Ik Broeder Joanne sChapmanus
3
Ba-

calaureus in de Heilige Theologie , $n-

waardige Mr. van het €onventvanM$-
rea j heb ik.dit 3 met têejlemming van al de

Broeders, vrywilligondertekend.

Een ander verklaaring tot dat zelve einde dienende , verandert zijnde 't geen
te veranderen ftond, is 'er gedaan door de Priore van Bedford in Kent ,.

van d'Ordre van S. Dominicusi op den 4- May, 1534. inhet2ó\ Jaar

derRegeringe. Rot. Claufa.

L V 1 L

Een Mandaat ofgehd tot inwyinge van een die deplaats van den

Bijfchop zal bedienen^

Roe. Paf» i. Par.

DE Kjrning aan den %eer eerwaardigen

Vader in Chrifius , on^en %eer bemin-

den Raadtsheer Thomas 3 Biffchop van Kan-
telberg

, groetenis .

d' Eerwaardige Vader , onfe geliefde

Raadtsheer , Biffchop van Norwich , heeft

ons te kennen gegeeven dat zijn Bifdom de
trooft mift van een adminiftreerende Bif-

fchop j die gewoon is zijn plaats te befor-

gen ; en daarom heeft hy ootmoed«lyk en

ernftig verzocht dat het ons gelieve d* eer-

waardige Vaders Gregorius , Abt van

S. Mariaas Kloofter , de Leyftoon en Tho-
mas Mannirg , Prioor van S. Mariaas

Kloofter de Butley, in het Bifdom van

Norwich t (met een Priefterlyke ordre na

behooren beveftigr , en uit een wettelyk

Houwelyk gefprooten , van behoorlyke

jaaren zijode , mannen in het geeftlijke

en wereldlyke vryomfichtig ; wiend'in-

ftellingen der Canonyken niet tegen de

Boift zijn 3 fo dat zy daarom (fo zy feggen)

tot den BifTchoplyken ftaat van een Suffra-

gaan wel fouden moogen , of behoorden
toegelaaten te worden .* ons zulks doende
blyken met haare brieven , daar het groo-

te zegel op gedrukt ftaat, ) een van hun bei-

de, in manier als gefeit s voorgedraagen,

tot een zeker Biffcnoplyke bedieninge van

een Suffragaan of adminiftrateur onder de
Provintievan Cantelberg te beroepen: en
hem allo beroepen zijnde, metdentitul,
benaaminge en aanzien van fodanig een
ftoel te willen vereeren ; hierom is 't dan
dat wy , uit onfe zonderlinge genade en
enkelebewegingc, den voornoemden eer-

waardigen vader Thomas Manning , pri-

oor, alsgefeid , van S. Mariaas Kloofter

de Butley, een van de voornoemde, be-

roepen tot een adminiftrerendp Biffchop

van de bedieninge van Ipfwich , bchooren-

de onder het gemelde Bifdom van Nor-
wich , en hem dentitul, benaaminge en

aanzien van een fodanig administrerende

Bif-
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Bifdom opdraagen , fchenken en vereeren.

Die geeven wy u met den inhoud defes te

kennen , willende dat gy hem > voor fo

veel als hy door ons daar toe beroepen is >

tot een adminiftreerende Biflchop van de

voornoemde Stoel Ipfwich inwye , den

zegen en alle BifTchopIijke waardigheden

hem toediene » en alles wat hier toe , vol-

N. B, Hier mede eindigd het twede Boek.

gens uw Harders-ampt,behoort; en dar. gy,
na de wyfe en manier van d'ordinantie van

het Parlement , onlangs in het 26. jaar on-

zer Regeeringe uitgegeeven , alles komt
te verrichten.

ï\ R- Afud Wefim. den fefde Marty
27. Rfgn.

L V I I I.

Onderrichtingen hoe men een algemeine Bezoekinge zal doen
vandeKloofters.

Artykelen dienende em teverneemenna de geene die een eenzaam leeven

voeren , en voornaamlijk die niet en Jlaan onder hetRecht/gebiedvan

een Bifdom; maar flechts Onderdaanen zijn van zijn Koninglijkc Ma~
jefieit en des zelfs jurifdiSiie onderworpen; en die d' inzettingen en

wetten van dit Koningrijk , en geen andere altoos gehouden zijn te

gehoorzaamen.

Cottoft Libr. Cleop, E 4»

V

2.

Oor eerft j of de Godtsdienft (o-

lemnelyk gezongen, gefegt ,

waargenomen en onderhouden word
inditKloofter> volgens het geral der

Perfonen en na dat de zelven vermo-

gen , by nagt en by dagh , opdebe-
hoorlyke tyd en uuren ? en hoe yeel

datter doorgaans in d' avond getyen

en in de Mifle &c. komen, en wie
daar uit blyft , en fo gewoon is te

doen, ("onder oorzaak offickte?
Hoe veel Monniken , Reguliere

Canoniken, ofBagyneninditKloo-
fterzijn, en hoeveel datter behoo-

rentezyn; en ofhet getal volkomen
zy na des ftighters begeerte , en vol-

gens d'inftellingen, ordinantien en

loflykc gewoonte van dir Huis g en of

Bet getal mi onlangs meerder ofmin-
der is geworden ?

3. Wiedieeerftebouw-meefters van
dit Huis zyn geweeft ?

Dat %y de eerjie , twede , derde

fiiehtinge , of\o veel als ^y heb-

ben, toonen.

A
t

Oï dit Huis eenige Landeryen

,

federt d'eerfte ftichtinge daar van
,

zyn toegevallen ? door wien ? door
hoe veel ? en wanneer ?

5. Hoe veel d'inkomfren en renten

van dit Huis jaarlyks bedragen ?

É. OfditHuis ooit van d'eenehabijt

of ordretot een ander is overgedraa-
gen geweeft? door wiens Iaft en auto-

riteit ? en de reden waarom ?

Laat haar d' overdracht toonen.

T 3, Koe
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7. Hoe dat de Landen en befittingen

behorende tot dit Kloofter , gegeven

door den eetften (lichter » en alle an-

dere Landen gegeven zedert dat

d eerde ftichtinge, vergond> gege-

ven, en beveiligt is geweeft, en alfo

eerft tot Mortemain gebracht ? of
alleen uit autoriteit van den gever,
of door aucorïfatie des Konings die

doemaals regeerde ; enuit watkragt
en inhoud gy dezelve bezit ?

Laat baar de gifteen de bevejli

ginge daar van teonen.

S. Wat klaar bewys kunt gytoonen
dat alle of eenige van dek Landery-

en , Huifen > en andere befittingen

aan u , en aan dit uw Kloofter gege-

ven zyn ?

9. Waarom, om welke redenenen
uit wat infigten waart gy bevrijd van

uw karfpel ? en waE heeft ü bewogen
op het verwerven van die vrydom ?

Laat haar hun vrijdom tooncn.

10. Ofgy eenige partikuliere, byfon-

dere, afplaatfelyke inzettingen , ver-

zekeringen, ordinantien of regelen

hebt , gemaakt alleen tot behoef , i

goede ordre en zonderling welftant

van dit Huis , behalven de regelen

van uw profeffie ? en of fe gemaakt
waaien door uweflichtersaleer dat

gy vry waart, of door de goede op-
zienders van dit Huis, metdegant-
febetoeftemminge der Bloeders, na

. datgy vry waart : waar toe dat fein-

geftelt waaren , en hoe gy fe onder-

houd ?

Laat haar dieplaatfelijke in*et-

tingen , en %o veel andere als

%y hebben, toonen,

11. Op wat manier en wyfe d' opzien-

der van dit Huis verkooren is -ge-

weefH En of alle de Broeders, vol-

gens de wet, iozetcingen of loflijke

gewoonte van dit Huis,dewelke in de

verkiefingt een ftemme hebben of be-

hoorden te hebben, by de zelve ver-
kiezinge tegenwoordig waaren , of
wettelyk daar toe geroepen en gedag-
vaard zijn geweeft ?

ll
' Of eenige geëxcommuniceerde»
opgefchorte ofverbodene Perfoonen,
tot die zelve verkiezingehaare Hem-
men hebben gegeeven ?

15. Binnen welke tyd , na gedaane ver-

kiezing, d'Opziender van dit Huis
in zijn bediening beveiligt is ge-

weeft? endoorwien?
14. Oftot de beveftiginge,alle die daar

eigendom aan hadden, of daar tegen

iets wilden inbrengen , wettelyk ge-

dagvaaard , gewaarfchuwt en geroe-
pen waaren ?

Laat hem toonen de verkie^inge»

bevefiiginge 3 en titul daar
hy op Steunt.

15. Wat voor een regel d'Opziender
ofvoogt van dit Huis, end' andere
Broeders onderhouden ?

K, Hoe veel darter zijn die haar pro-

feffie of biegte gedaan hebben , en
hoe veel datter eerft ingekomen zyn

;

en of defe Nieuwlingen eenerley

kleed aan hebben, of anders plegen

gekleed te gaan, als de broeders die

profeffie hebben gedaan ?

17. Of gy uwe Nieuwelingen opzijn

behoorlyke tyd gewoon zytt' onder

vragen, en binnen wat tyd ,. nadat
fy hun gewaad aangenomen hebben ?

iS. Of de Broeders in dit Huis kennis

hebben van de regel ofordre daar zy
belydenisvan hebben gedaan; en of

zy , volgens de{e haar regel en het ge-

woonlijk gebruik van dit Huis, hun
belydenis na komen ,- en in het by-

zonder de drie fubftantiele en voor-

naam e geloften, te weten» armoe-
de , kuisheid , en gehoorzaamheid ?

Ij. Of eenige onder de Broeders eenig

eigendom aan geld of buifraad heb-

ben in haare kaamers, ofietsanders

daar
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daar d' Opfiender of voogt van het

Huis niet van weet , nog verloftoe

gegeeven heef t ? entot wat einde ?

20. Of gy u eerbaar en kuifch draagt

,

niet bywoonende het gefelfchap van

eenig Vrouw- menfch die men ofbin-

nen of buiten hetKloofter niet voor

eerbaar aanfiet ? of dat d' Opfiender

óf eenig broeder in dit Huis verdagt

word gehouden voor onkuifch j of

dat hem een geruchte nagaat van

veeltijdts met Vrouwen te verkee-

ren ?

21

22.

23.

Of 'er Vrouwen van achteren of
door andere om weegen in dit Huig
gewoon fyn te komen? ofdat zy t' ee-

niger tfd binnen des zelfs betrek ge-

huisveft worden ?

Of d' Opfiender van dit Huis of
eenig broeder in het zelve eenige jon-

gens of jongmans by haar pleegen te

laaten liggen en vernachten ?

Ofde broeders in dit Huis haar ge-

hooifaam aanftellen , om , op des Op-
fienders bevel alles te doen dat eer-

lyk> geoorloftenredelykisl

Hierna volgen Ceremoniale Regelen.

24. Ofgy in de Kerk , Kloofter , broe-

derschap en flaap-plaats uftilhoud,

op de uuren en tyd in uwen regel ge

Specificeert?

25. Ofgy u van fpys en drank onthoud,

volgens uwe regelen , infettingen ,

ordinantien, en de loflyke gewoonten

van dit Huis ?

Zó. Of gy uvan vleefch onthoudt ten

tijde van d' advent , ea op andere ty-

den, volgens de verklaringe van de

wet, regelen en loflyke gewoonten

van dit Huis?

27. Of gy hemden of wolle lakens

draagt ofgebruikt; ofdat gy in het

tegendeel door eenige ordinantieof

difpenfatie fulks vry moogt doen ,• en

of de geënt die u het zelve vergnndt

hebben > daar toe volle magt en au-

toriteit hebben ?

Die van de Reegel ofOrdre van Be-

nedtïhus frofejjie doen , wer-

den *eer naauw verbonden om

femelde Ceremoniën t' onder

ouden.

28. Of gv in de flaap-kamer by mal-

kanderen fiaapt , en dat onder een

dak of nier ?

2p. Of gy alle byfondere bedileeden

hebt , dan of d' eene by d' ander
fiaapt ?

30. Ofgyopdemaaltydendebroeder-
fchap onderhoud , invoegen dat ten

minften het twede deel van het gant-

fche Convent daar altydby is, ten zy
dat de Voogt van het Huis d'eene tyd
ofd ander u daar van bevrye ?

3 1. Ofgy uw geeftlyk gewaad ofkleed
geduurig draagt , en het zelve nooit
uit laat , dan als gy naar bed toegaat

»

32. Of eenig broeder van dit Huis
geen werk en maakt van daar uit te

vertrekken > en fig te begeeven tot

eenander Huis vandiergelykeordre

enprofeffie, fonder fpetiale brieven
en verlofvan zyn Voogt ?

33. Of de Voogt en broeders van dit

Huis eenige broeder van een ander
Huis aangenomen of toegelaaten

heeft s zonder fpetiale brieven ofver-
lofvan zyn Voogt ofOpperhooft ?

24, Of iemand onder u , zedert de tyd
van uwe profeflie , uit dit Huis na fyn
Vrienden, of ergens anders na toe,
gegaan heeft ?

35. Hoe dikmaals hy fulks heeft ge-
daan, en hoe lang hyt'elkens uit ge-

bleven heeft ?

ic. Of
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37-

3?'

40.

41.

41.

43

44-

Of gy byfonder verlofhebt gehad

omfouit te gaan, of niet ?

Of gy, fo menigmaal als gy uit
J
45

dit Huis zyt gegaan , uw geeftlyk

kleed hebt verwiffelt, of yder ge-

deelte daar van uitgetrokken ?

Ofgy, of iemand onder u, is, of
geweelt heeft een openbaar afvallige,

dat is te feggen, een vluchteling of

Land looper ?

Wat de reden en oorzaak is ge-
j 45.

weeft dat gy fo door gegaan zyt en

een openbaar afvallige geworden ? en

of d' oorzaak van uw vertrek is ge-

fchied, om dat uw Voogt tegens u fo

hard en wreetisgeweeft; offlofen

achteloos, in u wederom te haaien

nauw Kloofter

?

Ofgy alle* weeken u laat fcheeren

,

dan ofgy uw hair laat lang worden en 47.
groeyen ? en of gy uw kleed na de

regel ofordre draagt, niet al te weits,

nog te precysj infgelyks ook het

dekfel van uw paarden , of van eeni-

ge andere van uwe laftdragende hee-

ften ? I
48.

Ofde Voogt ofopperhooft van dit

Huis zyn broederen vriendlyk beje-

genen zonder eenigeeenfijdigheid,

boosheid > nyd , onluft of onminne
tegens d' eene meer als d' ander te ge-

bruiken ? 49
Ofhy in het difciplïneeren , tuch-

tigen en ftraffen van zyn broeders

barmhertig, vriendlyk en medogen-
de te werk gaa , zonder wreetheid ,

geftrengheid en haar merklyk feer te

doen; d'eene niet meer dan d' an-

der verfchoonende ?

Ofeenig broeder of geeftelyk Per-
, 50

foon in dit Huisfïgonverbeterlykof
hertnekkig aanftelt ?

Of de Voogt van dit Huis de wer-

ken van liefde komt t'oeffenen aan

zyn broeders, als zy fïek of krank
worden? en of hy haar, fiek wor-

dende
, geneefmeefters en alle andere

dehoefcigheden verfchaft ?

Ofhy zyn rekeningen, na behoo-
ren, eenmaal des jaars voor zyn broe-
ders , en voornaamlyk voor d' Ou-
derlingen en die in bedieningezyn,
opmaake, op dat zy mogen weten
hoe de zaaken in het Huis alftaanj

en of alles in het zelve ordentelyk

toegaat ?

OfdePrioor, Onder-Piioor, de
fellebroeder , de keuken-verforger

&c. die het bewind hebben van aller-

leyinkomften van dit Huis, geheele

en nette rekeningen doen , volgens

hun fchuldige plicht j en het geene
zy ontfangen tot hun eigen byfonder
gebruik en voordeel niet en komen
aan te leggen ?

. Of eenig geeftlijk Perfoon in dit

Huis meer ampten befit , bedient en
ceffent dan eencrley , om , en voor
zijneigen partikulier gemak, gerief

of voordeel; en dat door des Voogts
eenfijdigbedryf ?

Of alle partikuliere inkomften en
profyten van dit Huis aangeleid en
gebruikt werden tot des zelfs behoef-

tigheden en gebruik; als ook tot ge-

rief vande broeders ; en na de fin en
meninge van de ftichter en gever ?

Of d' Opfiender en Voogt behoor-

lijke reparatien doeaanzynKloofter,
als aan de Kerk en alle andere Huifen
en wooningen daar aan gelegen ;
mitsgaders aan alle andere Landen ,

befittingen Sec. daar toebehooren-
de, dan ofhy de zelve laat vergaan
en vervallen.

Of 'er ook een inventaris zy ge-

maakt van alle partikuliere roerende
goederen, die van tyd tottydindic

Huis zijn geweeft, en nogzijn,- als

Juweelen , overblijfselen , cieraaden,

kleederen, kontante ofgerede pen-
ningen, bedde, huisraad, vaten &c.

als
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5S

5i-

52.

53-

54-

55-

**

57'

als ook van graanen , vee , en ande-

re commoditeiten i waar aan men
altyd weten mag hoe het met dit

Huis gelegen is.

Dat gy inopregtigheiden tergoe-

tertrouwe verklaart degantfcheftaat

en ftant van dit Huis , als van gelden

,

huisraat, vee » graanen , en ande-

re goederen.

Of dit Kloofter ook ten achteren

zy , of in fchulden vervallen ? aan

wien? en waar voor?

Of eenige landen daar toe behoo>

rende verkocht, ofverpand zijn ? en

voor hoe veel fommen geks ?

Ofd'Opziender van dit Huis ee-

nige Landen voor eenige jaaren heefc

verhuurt , en voor hoe langen tyd >

en voornaamlijk offe ook tot een ge-

ringe prys zijn verhuurt , of voor

minder dan men gewoon is : om al-

fo grooce fommen van penningen in

voorraad te hebben ?

Of d' Opziendcr zijn broeders of

eenige der zelve met gewelt aanboort

kome ofhaar dwingeom eenige Lan-

den, jaarlijkfe inkomften of gelega-

teerde goederen vaft te maaken ofte

verzegelen: of op eenig ander wyfe

te vervreemden ?

Of eenig huifraad > juweelen , of

eenige andere roerende goederen van

dit Huis voor een zeker tyd, ofvoor

altyd, verpand, verkocht, of ver-

vreemd zijn ? waarom , en aan wïen ?

of op eenige andere wyfe geconfu-

meert zijn ?

Ofde voogd van dit Huis gewoon
zy onder het zegel zijner bedieninge

of het zegel van het Convent, lan-

den , jaarlijkfe inkomften of amp-
ten te begeeven aan zijn bloedvrien-

den , bonrgenooten , vrienden of

goe bekenden , voor een tyd van jaa-

ren, of anderfins j tot fchade , na-

deel of verarminge van dit Huis ?

60.

61.

61.

Of hy ook eenige patenten, brie-

ven of zegel van het Convent plag te

verlecnen , zonder weten oftoeften*-
minge van zijn Broeders ?

5?» Of hetzegel van het Convent van
dit Huis wel naauw en zeker bewaart
werd onder drie fleutels; teweeten,
een die d'Opziender van 't Huis in

zijn bewaaring heeft ,• en d' ander
twedietwe Ouderlingen behouden.
Ofde verzegelde fchriften en obli-

gatien op de Landen en inkomften
van dit Huis fo wel bewaart zijn dat-

ter geen Muifen konnenby komen,
noch vochtig v/orden ?

Of d' Opziender herbergfaam zy
na 't vermogen van zijn Huis j geJyk
als andere Opzienders voor defen fijn

geweeft ?

Of hy in het aanneemen van een
Nieuwling , die gewillig en genegen
is om een geeftlijk Perfoon te zijn,

hem of eenige van zijn vrienden af-

gevordert , van hem ontfangen of
met hem een verdraggemaakt heefc

om t' ontfangen eenig geld , fchenk-

kagien of vereeringen &c- ? En of,

om het niet belooven, toeftaan, of
geeven van fodanige giften , fchenk-

kagien of vereeringen , iemandt te

rugge gehouden en niet aangenomen
is geweeft ?

<3* Of de Nieuwelingen en andere
in de religie aangenomen een Leer-
meefter is toegefchikt , om haar , na
behooren , te leere lefen ?

(J4. Ofook aan een Oudfte van dit huis

bevolen zy haar in haare regelen t'on-

derwylen en de zelve te verklaaren ;

welke zy , na gedaane profeflïe , ge-

houden zullen zijn waar teneemen
en na te komen ?

f 5, Of iemant onder u het habyt en de
profeflïe uwer Religie aangenomen
heeft , voornaamlijk uit zeker in-

zicht, hope of vertrouwen, dathy
V Opper-



Opper-hooft of Voogt van dit Huis
zal worden ?

€6. Of de Voogt van dit Huis in ie-

mand te nomineren , prefentercn of
op te draagen eenig Priefterfchap,

rtedehouderfchap , Capellaanfchap

,

ofbeneficie van her, voorftanderfchap

ofde gifte van dit Huis ontfangt , of
gewoon is t' ontfangen eenigerley be«

looninge , vereeringe , gelchenken
,

of daar me eenig profijt of winftte

doen ? of anderfins dat hy eenig Con-
tract of Compact maakt om daar

door eenig voordeel en gewin voor

fich zelven te bekomen ?

67. Of Hy ook ontfangt j ofgewoon
is t' ontfangen , de vruchten en in-

komften van een zoodaanig" open
ftaande benefitie ofbedieninge 5 dan

of hy ook pleegt geit te leenen van

den genen aan wien hy fodaanigeen

bediening gefind is te geven : uit-

druklyk voor af bedingende, of voor
genomen hebbende om te bedingen

,

dat de geene die de gemelde benefi-

cie ofbediening krygt , d' uitgeleen-

de penningen aan hem geheel en al

zalquytfchelden.

<$. Wat voor, en hoe veelerlev be-

dieningen de Voogt van dit Huis be-

fitofin zyn handen heeft ?

<yp. Ofde zelve bedieningen eigen zijn

aanditHuis, en aan het zelve krach-

tig genoeg gemaakt en beveftigt ?

70. Of de Voogt van dit Huis van de

geappropieerde bedieningen onder

de Parochianen uitdeelinge doet , en

alle andere provifien en ordinantien

,

inde toe-eigeningen van de zelve be-

dieningen gefpecificeert en verhaalt

,

wel bewaart en onderhoud ?

Laat Haar alle Eigendommen
,

nevenr d' Ordinantien en gif-

ten der Vicarien ojfledebouder-

fchappen iconen.

71. Of lay tot de bedieningen daar hy
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magt over heeft , zodanige Perfoo-

nen vordere , die van weegen haare

geleertheid, feden , en vroomheid
daar toe bequaam zyn ?

72. Of een broeder van dit Huis eenig

Parochie Kerk , aan het zelve be-

hoorende of daar me vereenigt, be-

dien e 5 en hoe veel Kerken daar toe

behoorende , bedient worden ?

73. Of de Voogt van dit Huis eenige

bedieninge met toefigt daar van heeft

ofbefit, of eenige andere bediening

nevens zyn Abdijfchap ?

Soo hy diergelyhe heeft dat hy dan
%yn vry verlofdaar toe to$ne.

74. Of de Voogt van dit Huis t' ee-

niger tyd federt dat hy eerft Abt of
Voogt is geworden , geweeten ofge-
looft heeft dat hy ofdoor de wet , of
door eenig Rechter opgefchort of
geëxcommuniceertisgeweeftj en of
hy weetende ofmeenende dat hem
zulks is gebeurt, ondertufichen , of
na dat hy geabfol veert was, de Mis
gefongen heeft ?

In het bezoeken van de Nonnen
laat defe dingen nog hy het voor-

gaandegevoegt worden.

75. Ofmen op dit Kloofter een naauw
toefigt heeft , en of de deuren en

veinfters dicht geflooren worden ge-

houden, fo datter niet een Mans-
perfoon op onbequaamc tyden daar
ergens in kan komen ?

Hierom \al het noodig %yn dat de

Tocjiender rondom het Kjoojiergaa , en

naauw acht neme op de gelegentheid

der wooningen , en of'er ool^trgens eeni-

ge verborgene plaatfen %ijnw aar door

men %ou koenen daar in ra aken 1 en dat

hy by ?}ch htbbt de K^loojltr-Moeder tn

tweof drie bejaarde Bagynen , wien hy
dan afvrage ofde deuren van hetKjoo-

fleralle nachten gejlooten blyven; en wie

van defe bejaarde Bagynen , dan of de

Abdijje of Kjoofler Moeder ^elfs de

Slcu-
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Sleutels bewaaren : alfo bet niet veilig

en is dat men haarde %elve toe vertrou-

we die nogjong van Jaaren %yn

.

7<J. OfVreemdelingen > 't zy mannen
ofVrouwen, met de Suffers van dit

Huis doorgaans gemeenfchap hou-

den , fonder verlofvan d* Abdiffe of

Prioreffe, in fonderheid opheimly-
ke plaatfen , en in het afwefen van

haare Suffers?

Of eenig Sufter van dit Huis defe

profeffie uit eenigerley dwang van

haare Vrinden of Maagfchap ofdoor

d' Abdiffe of Prioreffe aangenomen
heeft ?

Of eenig Sufter van dit Huis daar

uit plag te gaan fonder van haar Ab-

diffc- of Prioreffe daar toe verlof te

hebben ?

Of een Zufter buiten haar Celle-

ken geduurig haar habijt draage ?

Waar in yder Zafter , behalven

ten tijde van haar godcfdienft , haar

befighoud ?

Of ook een Zufter van dit Huis

met geeftelijke mannen , wereltfe

Priefters , of Leeken , die haare

bloetverwanten niet en zyn » ge-

meenfchap houden ?

77>

78.

79-

lo.

81.

82. Of een Zufter van dit Huis in ge-

woonlijk foo te praten betrapt is ge-

worden t en geen behoorlyke reden

heeft konnen geven waarom zy zulks

dede?
83* Ofiemand onder u gewoon is eeni-

ge Minnebrieven of opeen dertele

wijfe aan eenig Perfoon te fchrijven ,

of r/ontfangen : of dat eenige fend-

boden met eenige gefchenken of ver-

eeringen van eenig wereltfch Perfoon

of van iemand anders in het verbor-

gen by u komen ?

84- Of iemand onder u zyn gewoonte
daarvan maakt om door eenige traa-

lien ofachter- veinfters , ofdoor ee-

nige andere verborgene plaatfen , by
dag ofby nacht, met eenig Manfper-
foon te praten, fonder weeten of
verlof te hebben van uw Kloofter-

Voogd ?

8 f. Of de Biegtvader van dit Huis een

befcheideo man zy , wel geleert ,

fig vroom en eerlyk draage , ter goe-

der naam en faam ftaa , en daar altyd

is voor gehouden geweeft?

Stf. Hoe dikmaals in het jaar de Sufters

in dit Huis gewoon zyn ter biegte te

gaan , en te communiceren ?

Daar reileert nu nog dat, volgens d'erdre van die van Jeruzalem , voorde Collegiale,

Hofpitaale , Cathedrale en Parochiale Kjrkjn aan den Biffchop en Aartfbiflchop

vertoont werden alle Schriften , Ver[egelde Brieven, inventarijfen , enaüerleyCe-

duüen: waar uit men eenig ktnnis )<an bekpnen, dienende tot reformatie van de

Kjoojlers , of tot voordeel van de Huifen.

L 1 X
Qeneraale heveelen om uit des Konings naam gegeven te worden aan alle

Kloofters en andere Huifen ; van wat Ordre ofReligie datfe ook zijn

.

Cotton Libr. Cleopat. E. 4.

VOor eerft ; dat d' Abt, Prioor of I plaatfe daar befoek word gedaan , tergoe-

Prefident en alle andere broeders ter I dertrouw en in oprechtigheid des herten

V z betrachten



If6 Authcntyke STUKKEN
betrachten en nakomen , en doen leeren

enbeforgen dat van andere betracht en na-

gekomen worden, (voorfoo veel in haar

vermogen is,) alle de byfondere ftukken

,

vervat fo wel in den eedt nopende des Ko
nings iucceflïe , voor defen door haar ge-

geven , als in een feker belydenis daar on-

langs het algemein zegel op is gedrukt , en

met haar eigen handen ondertekent : dat

zy ook , met alle mooglijke middelen ,

nakomen en onderhouden zullen de ftatui-

ten , infettingen en wetten van dit Koning-

ïyk aireede gemaakt , ofdie gemaakt mog-
ten worden , tot onderdrukkinge en ver-

nietiginge van de t'onregt aangematigde

en gewaande jurifdiclie van den Biflchop

van Romen binnen dit Ryk : entotvaft-

ftellinge en beveftiginge van d' autoriteit

,

jurifdicxie en voorrecht van ons fouverain

Heer> de Koning van Engeland , enzyne

nafaaten; en dat zy de jongelingen en alle

andere daar zy d' opfigt van hebben vly tig

onderwyfenen infcherpen datdesKonings

Macht volgens de goddelyke wetten bo-

ven alle andere, onder God, meeft uit-

fteekt en de voortreffelykfte is op der Aar-

den : en dat wy , volgens Godts voor-

fchrift, hem boven alle andere Machten
behoorden te gehoorfamen ; en dat de ju-

rifdiótie en autoriteit die de Biflchop van

Romen hier te vooren lig felven heeft aan-

gematigt en toe geëigent , met de Heilige

fchrift geenfins goet temaken nog re be-

veiligen is: maar dat de zelve, fodoor

loosheid en bedrog van de zelve Biflchop

van Romen , en door zyn boofe en eer-

luchtige Canones en decreeten,- als door

toelatinge en oogluikinge der Koningen
allengskens tot fo een hoogte is opgeue-

gen; en dat fe derbalven nu met d' aller

grootfte reden en recht afgefchaft en uit

dit Koningryk verdreeven word.

Als ook dat d' Abt , Prioor , Prefi-

dentcn Broeders door des Koningsopper-

fte macht en Kerkkelijke autoriteit ver-

klaart worden bevryd en ontilagen te zyn

van allerley gehoorfaamheid,. eedt ea-

profeflie die ey miffchien voor defen be-
looft , of bewefen hebben aan den voor-
noemde BiiTchop van Romen, ofaanie-
mandt die zyn plaats of autoriteit bellt ; of
aan eenig ander uicheemfch Koning , of

Perfoon : dat haar ook hier nevens belaft

worde om fodaanigen eedt of belydenis

aan geen uitheemfch Potentaat hier na
meer tebelooven, nog te doen. En inge-

val dat d' inftellingen van de zelve geefte-

lyke ordre , of plaats , haar fchy nen mogt
en te verbinden rot gehoorfaamheid , of
onderwerpinge, of tot eenige andere er-

kentenis van opper-voogdyfehap van ge-

melde Biflchop van Romen , of in ©eni-

gerlei wyfe van eenige andere tiitheemfche
macht , Potentaat , Petfoon of plaats ;

dat dan fodanige inftellingen , door zijn

KoningliikeMa jefteits onderzoekers
, ge-

heel en al vernietigt en gebrooken , voor
vruchteloos en krachteloos verklaart ful-

len worden } en dat zy geenfins daar aan
gehouden noch verplicht zijn : maar dat
fodanige ordinantien en inftellingen van
ftonden aan in de boeken of gedenk- fchrif-

ten van die religie, ordre ofplaats, door
den Prefident en zijn broeders door ge-

haalt en uirgewifcht worden.
Alsook, dat geen Monnik of broeder

van dit Klooftcr in eenigerlei wyfe vermo-
gen fal uit hetfel ve te vertrekken.

Alsook, dar geen Vrouws-perfoonen

,

van wat ftaar ofconditie dat fe ook zijn , in

hetallerminfte tocgelaaten fullen worden
binnen de paaien of d' omtrek van dit

Klooftar of defe plaats te komen : tenzy
dar zy eerft van zijn Koninglijke Majefteit

ofOnderzoeker daar toe verlof bekomen
zullen hebben.

Als ook , dat men flechts door eene
deur ingaan fal in dit Kloofter , en dat door
de groote poort die vooraan ftaat , waar
op een feker daar toe beftemde Portier

vlytig paffen, en de felve op gevoeglijke

en gewoonlijke uuren by dag en by nacht

fluiten
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fluiten en openen ; en allerlei Vrouws-
Perfoonen daar buiten houden fal.

Alsook, dat alle broeders hooft voor

hooft en Monniken van dit Kloofter haar

gefamentlijk zullen ter tafel voegen in een

plaats genoemd Mifericorde ; op zulke

dagen als zy vleefch eeten en op alle ande-

re dagen hunner aanfittinge ; en dat aan

yder fchotel pot-fpys vier Perfoonenzul- .

ïen zitten, die geen fekerbefcheiden por-
J

tie haar felven , als daar toe gcrechtigt , ful-

len aanmaatigen , of , fo als zy gewoon
waren , na haar nemen j maar haar ver-

genoegt houden met fodanige fpyfe als hun
opgedifcht word,en niet gulfïg, maar fober

daarvan eeten , en daar nevens God daar

voor danken; en dat, fo dikmaals als fy

hier ter plaatfe aan de tafel zitten of over

de maaltijd zijn , zekere broeders dan een

Capittel uit het Oude of Nieuwe Tefta-

inenthaar voorlefen zullen, end' andere

in iiilte daar na luifteren.

Als ook, dat d'Abt ofPrefidentdaag-

lijks een tafel voor fig felven en fyne gaften

die hem komen befoeken laat dekken >

doch dat men geen koftelijke delikateffen

noch ongemeene gerechten opdiiTche ,

maar dat het flechts met gemeene fpyfe en

eerlijk gefchiede •• aan welke tafel de ge-

melde Abt , of zeker Ouderling in zijn

plaats , de vreemdelingen en gaften eerlek

en vriendlijk onthaalen zal.

Alsook, dat niet een van de Monni-
ken eenig gedeelte van de fpyfe of d' over-

geblevene brokken iemand toezende,maar
datter een Aalmoeflenier beftemt worde
die d' overgeblevene brokken verfamelen

,

fo van het Convent als van de vreemdelin-
genhaat tafel , na dat de Dienftboden van
het Huis hun bekomfte gehad zullen heb-

ben ; en dat fe dan de felve aan de behoef-

tige uitdeden : waar onder voornaamlijk

boven andere geler fal worden op fodani-

ge, die bloedvrienden zijn van gemelde
broeders , ingeval fy fo onvermogende
mogten fyn alsandere:infgelijks ook op de

gcene die baar zelven met hunner handen

avbeid foeken te generen ent' onderhou-

den , en nochtans van wegen haare fwaaré

latten en huishoud mge niet wel aan dekoft

konnen raaken : doch evenwel datfyfo-

danig niet gekoeftert en worden dat fy daar

op leeg gaan : dat men ook infonderheid

zulke Perfoonen waarneeme die van lig-

haatns krachten fo iwak zijn dat fy nieten

konnen werken 5 en voor al dat fodanige

aalmoeffen niet gegeven worden aan kloe-

ke luye bedelaars en land-loopers, die fo-

danige plaatfen gewoon zijnaantefpree-

ken en te befoeken ; welke men veel eer s

als hommelingen, behoorde te verdry-

ven en tot den arbeid te dwingen , dan
haar in het luy en ledig gaan , ftrydig hier

in tegen desKonings inzettinge, te koe-
fteren en t' onderhouden , tot groot na-

deel en fchade van het algemeene beft.

Als ook , dat alle andere behoorlijke

aalmoeffen en uitdeelingen welke plagten

te gefchieden, (en waar toe ook dit felve

Huis gefticht en des felfs ordinantien en
kofluimeningefteltzijn) als noch , foryk-

lijk en mildadig als ooit voordefen, be-

fteed en uitgedeeld zullen worden.
Als ook, dat d'Abt, Prioor ofPfef?-

dent turf en hout genoeg verfchaffen zal

om in de eet-zaal van Allerheiligen aftor.

goe vrydag vieren aan te leggen.

Alsook , dat alle Broeders in dit Huis,,
behalven den Abt en die ziek ofonpaffelyk
zijn, en het Jubilee voldaan hebben, in^

eene flaap-kamer liggen, doch yder alleen,

en op byzonderebedfteden.

Als ook , dat by geen broeder nogMon-
nik in dit Huis een knechtken ofjonge ko-
me te liggen offlaapen , ofhem in het ver-

borgen te vergefeiichappen , ofnu en dan
te befoeken, dan alleen om hem gereet
temaaken tot.de MifTe.

Als ook, dat na de broeders van dit huis,,

ziek of onpaflijk zijn-de , omme gezien-

worde : en geduurende haar ziekte, wel
bediend en van alle nootdruft wel verforgt

worden.

V 1 Als
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Als ook, dat Jen Abdt of Prefident,

na het vermoogen of d' inkomfte van dit

Huis, een of twe van zyn broeders in

d'eene ofd' ander Hoogc School laat gaan:

welke broeders , na dat zy in degodtge-
leertheid wel geoeffent zyn , haarebroe-

ders , alszy van daar wederkeren , onder-

wyfen , leeren , en Godts woord vlytig fou-

den konnen prediken.

Alsook, dat alle dagen > een uur lang,

in dit Convent uit de Heilige fchrift een

leffe gedaan werden; tot het gehoor waar
van yder een lig fal moeten vervoegen , op
fekere boete by den Prefident ingeftelt

:

aan welken Prefident volmacht over haar

allen word gegeven , om, met een luide

en onderfcheidentlijkeftemme, haar lan-

ge uuren, die men gewoon is te fingen,

op te feggen.

Alsook , dat de Monniken in dit Huis,

als de dienft gedaan is, uit de Heilige

Schrift iets leefe, ofietshoorenleefe, en

in foodaanige eerlyke eriloflykeoeffening

haar befig houden.

Als ook > dat alle Monniken in dit

Huis, d'ordre, inftellingen en loflijke

coftuimen van defen godrfdienft onder-

houden fullen , voor fo veel als femetde
Heilige Schrift en Godts woord over een

komen. En dat den Abt, Prioor of Pre-
fident van dit Kloofter alle daagen aan zyn
broeders in het Engels , fodaidlyk en klaar

als hy kan , fal uitleggen en veiklaareneen

feker gedeelte van d'ordre daar zy profeilie

van gedaan hebben , en het zelve altijd de

Leere Chrifti toepaffen, en niet daar te-

gen aan gaan* en hy fal haar leeren , dat

gemelde regel of ordrè en andere haare

gronden van godtfdienft ('voor fo veel als fe

loflyk zyn) uit de Heilige Schriftuur zyn

genoraen ; hy fal haar ook aanwijfen de

plaatfen daar fe uit gehaalt zyn ; en dat

haare ceremoniën en andereobfervantien

of onderhoudingen van godrfdienftigheid

niet anders zyn dan d'eerfte letteren o fbe- i

ginfelen » en eenzeker inleydinge tot de I

waare Chriftenheid; of om een ordrein
de Kerk t' onderhouden. En dat d' oprech-
te godtfdienft niet en beftaat in dus offo
gekleed te gaan , ofzyn voeten op defe of
die wyfe voort te fetten , of de kruin van't

hooft kaal te laaten fcheeren , en in dier-

gelyke andereken-tekenen , nog met een
domme bedevaart te doen, te vaften, in

de nacht op te ftaan, te fingen ofdierge-

lyke ceremoniën te gebruiken; maar dat

fe volkomentlyk gelegen is in een rein her-

te , zuiver leeven , ohgeveinfdelijk in

Chriftus tegelooven , ineen broederlijke

liefde, en ingeeft en waarheid God teee-

ren en te dienen : en dat defe boven-ge-

melde zaaken ingeftelt en aangevangen
waren , op dar zy daar in eerft geoeffent

zijnde, metter tyd en als byeekere trap-

pen daar toe, te weeten, tot het voor-
naamfte poincl en einde des godtsdienfts»

mogten opklimmen. Laat dan defelveper-

foonen vlytig vermaant en gewaarfchouwt
worden dat ly aan en op zulke ceremoniën
en gebruiken niet geduurig blyven hangen»

noch ruften , als of zy nu geheel en al het

voornaamfte en uirerfte van de gantiche

waare godtsdienft hadden vervult,- maar
alszy eenmaal door de voorgaande dingen

gepaffeert zijn , dat fy dan haar zelven

fchikken na de betrachtinge van hooger

zaaken, en haare zinnen van het uitwen-

dige afwendende , de felve tot meer in-

wendige en hooger bedenkingen keeren,

gelijk als haar Godts WetendeChrïfte-
lijke religie leert en aanwyft : en datzy
haar zelven in het allerminfte geen toefeg-

ginge van eenige beloorünge of voordeel

doen, van wegen fodanige ceremoniën en

onderhoudingen, ten zy dat zy door die

alle op Chriftus alleen zien , en om zijnent

wille de felve in 't werk ftellen ; en op dat

zy daar door te gemaklijker zulke zaaken

mogten onderhouden , die hyfo wel haar

als alle Chriftenen belaft en geboden

heeft.

Als ook , dat den Abt en Prefident van

defe
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defe plaats alle jaaren aan fijn broeders vol-

komen en oprechte rekenfchap zal doen

van zijn bediening , fo wel ten opficht van

den ontfangft als uirgaave j en dat de felve

rekening in een groot boek , dat by het

Convent fal bïy ven,aangetekend worden.

Als ook > dat den Abt enPrefidentvan

dit Huis met de boomen of boflchagien tot

het felve behoorende niet te ruim zullen

aangaan , of eenige Landen verhuuren ,

zonder bewiiliginge of toeftemmingevan
hetmeerderdeel van het Convent.

Als ook , datter een geregiftreert boek

zy , waar in men van woord tot woord
over draage alle fchrifren,die onder het ze-

gel van hetConvent van dit Huis pafferen.

. Alsook, dar geen mans perfoontoege-

laaten worde profeffie te doen of als een

geeftlyk perfoon gekleed te gaan in dit huis

al eer dat hy volkomen vier-en-twintig

jaaren oud is ; en dat men niemand perfua-

dere ofmet vriendlijke woorden daar toe

zoeketebepraaten.

Alsook, dat men om gewins halven

geen reliquien noch verzierde mirakelen

zaltoonen, maar Pelgrims en Vreemde-
lingen vermaanen om aan den Armen te

geeven 't geene zy voorgenomen hadden te

doen aan haare beelden of reliquien.

Alsook , dat men geen kramen opreg-

ten noch merkt houde binnen de palen van

dit HuisofKloofter.

Alsook, dat yder broeder in dit Kloo-

fler die een Piiefter'is, alle daagen als by

de Mifle doet , bidden zal dat het onfen
fouverain Heer en Koning en zijn zeer
doorluchtige en wettelijke Gemalin , de
Koninginne Anna wel mag gaan, en dar.

zy veele jaaren gelukkig en voorfpoedig
moogen leeven en regeren.

Als ook, ingeval dat de Voogtofeen
broeder in dit Huis eenige van defe voor-

noemde beveelen komt t' overtreeden , fo

fal het yder een in dit Kloofter vry ftaan de
zelve aan te klaagen , ofte doen aan klagen
aan zyn Koninglyke Majefteit ofaan zyn
Vifiteur Generaal ofaan fyn gedeputeer-
de; en datfodraaals hetmooglyk h. En
den Abt of Voogt lal den geenen die defe
aanklaagingefal komen te doen , reis- gek
en andere nootfaaklykheden verfchaffen.

Andere geeftelyke beveelen fal de Vifi-

teur, na zyn difcretie en fo als de plaats

en de natuur van defe zaakfig toedraagt,

hier nog mogen byvoegen.

Latende de macht (om meer beveelen
te geeven, de voorvallen t'onderfoeken,
de geene die van eenige merklykemifdaat
overtuigt fyn te ftrarfen en te reformeerens
de fondamenten, brieven , gefchenken , ei-

gendommenen vaftigheden der voornoem-
de plaarfen na te fienentedoorfnuffelenj

en in ordre te {rellen alle fodaanigePaapfe

fchriften als noen daar vinden fal:) heruiten

aan denE. Mr. Thomas Cromwel , Vifi-

teur Generaal van zyn Koninglyke Maje-
fteit na dat het zyne hooge wijsheid en dif-

cretie voor raadfaam en nut icfien fal.

I X.

Zekereparticulariteiten ziende op het Diffolveren van de Kloofters,

I. A F D E I L I N G E.

d' Inleidinge tot het overlaaten van het Kloofter

A
van Langden.

An alle geloovige in Chriflus , &c.
|
van de gebenedyde Maget Maria en van

Willem Dyer Abt Van heiKloofter i St,Thoiftas Martelaar "de Langden, in het

Graaf-
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Graaffchap van Kent, en het Convent
van de zelfde plaats die voor gemelde or-

dre en hetCapicrei van het voornoemde
Huis volkomen inftaan, (het welke van

weegen haare vruchten, inkomften en

voordeden niet weinig verflimmert is; )

den Irand en gelegenheid van het zelve

Huis met rypen raad overwegende > na-

denkende en aanmerkende dat ten zy door
een fpoedige remedie en des Konings voor
lïenigheid voor dit Kloofter forge gedragen

worde , dat het anders van haar geeftely ke

en wereltlijke goederen t' eenmaal ibu

konnen worden ontbloot: metdefeonfe
tegenwoordige brieven geven wy daar toe

verlof. &c.
Het refterende "volgt in het ordinarisfor-

mulier van de wet i dog d* ordinariffe inley-

dinge of Voor-reden voor het meerder deel laat

bet %elve over ofgeeft het op.

Aan alle gelovige in Chriftus, groetenis.

Dit zult gy weeten dat wy met voorbe-
dachten raad > zekere wetenfehap , enkele
beweginge , en uit rekere rechtmaatige
en redelijke oorzaaken , die onfe gemoe-
deren en confeientien daar toe inhetby-
zonder bewegen , van felfs en vrywillig

het felve Kloofter aan den Heer Koning
&c toeftaan en over laaten.

Doch het fchijnt dat fommige weinige
Kloofters > al is het dat ie overtuigt waren
om de felve over te laaten en op te geeven,

evenwel zulks niet gezint waren te doen
met fo een vooraf-gaande inleidinge of
voorreden j alfo daar ontrent de twintig

Kloofters waren die fonder eenige voor-
reden altoos haar hadden overgegeeven 3
en de felve aan Jan Londen Klerk, tot ge-
bruik van den Heer Koning hadden opge-;

draagen.

II. Afdeilinge.

Een Lijfte van Godts - Huizen , welke
door des Konings Plakkaat op nieuws gefticht en bevryd wa-

ren van d' affchaffinge der geringe Kloofters.

I» het 18. Jaarran de$ Konings Regering.

St.Maria van Betlefden , in het Graaffchap van Bukkjngham , vand'or-"]

\ dre van Citertius. |

S. Maria van Huntington, van d'ordre vanAugufèyn. LirAu».
Chertfey, in het Graaffchap vanCambridg* van d'ordre der Benedifti- f

*"

nerNonnen. I

Grace-Dieu , in het Graaffchap van Licefter, van d'ordre der AuguftinerJ

Nonnen.
S. Michacl Huil , in het Graaffchap van Jork , van d' ordre der Carthufiaanen. . 27.

S. Claare van Dcnby,m het Graaffchap van Cambridg,van d' ordre der Nonnen. '

Kyme, in het Graaffchap van Lincoln, van d'ordre der Auguftinen. . . .

S.Anna Marik, in het Graaffchap van Jork , van d'ordre der Benedictiner

Nonnen. . . . . . . .

S. Maria van Cindon , in het Graaffchap van Dorfet , van d' ordre van Citertius.

S. Maria Harpa, Weftrnor.Prjemonftrat. . . •

S.Maria vanHynnings, in het Graaffchap van Lincoln , van d'ordre der Non-
nen van Citertius. .....

i.Sept:

i*Nor
Zé.

27.

S.Maria
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S. Maria de-la Pray , in het Graaffchap van Northampton , van d' ordre

der Nonnen. , il.Decem,

S. Maria van Keiling $ in het Graaffchap van Jork, Nonnen. . 34»

S. Maria van Cokkeizand , in het Graaffchap van Lancafter , van d' ordre

der Nonnen. . . . . 1.9.

De La-val, inhetGraaffchapvan Jork, van d' ordre der Carthufiaanen. z.Januar.

S. Maria New-Stead , in het Graaffchap van Nottingham , van d' ordre

der Auguftinen Nonnen. . Z.Januar,

Wormfley, in het Graaffchap van Hereford. Auguftinen Nonnen. 27.

S. Maria van Alnewik, in het Graaffchap van Northumberland. Nonnen. 30. Jan.
Bellalanda, in het Graaffchap van Jork, van d' ordre der Ciftertiaanen. 30.

S. Jan Baptift. Eggleftone, in het Graaffchap van Jork. . 30.

S. MariadeNith> inhet Graaffchap van Glamorgan. Giftere. 30.

S. Maria Ulneftok > inhet Graaffchap van Leycefter. •
* 30.

S. Maria van Dale, in het Graaffchap van Derby, vand'ordre der Au-
guftinen» ... r 30»

S. Catharina van Polefloo, in het Graaffchap van Devon. Benedióliner

Nonnen. . . . 30.

S. Maria Lacok , in het Graaffchap van Wilt. Auguftiner Nonnen. 30.

S. Maria Cheffer , Nonnen. . . . 30.

S. Maria van Srudley, in het Graaffchap van Oxford. Nonnen. . 30.

S. Maria van Canon Leig > tn her Graaffchap van Devon. Nonnen. . JZ.Febr*
Cokhil, inhet Giaeffchap van Worcefter. Auguftiner Nonnen. . 5. Maart.
S. Bartholomeus , New Kafteel. Nonnen. . . 30.

S. Maria van Walkngwells, in hei Giaafichap van Jork. . April.

De Koning beeft in heti$. Jaar fijner Regering toegeftaan dat alle de%e Kjoofterr tot

een eeuwige aalmws gullen blyven (laan : en betjlaat in bet 1 ,

1

3 4, en 5.

deel van de Rok van dat Jaargeregijireert.

III. Afdeling e.

Een Lijfte van alle d' overgegeevene Klooflers die noch
in haar flant zijn.

In het 27. Jaar van des Konings Regeringe.

LAngden; ondertekent door den Abt en tien Monniken, inhetGraaf-
fchapvan Kent. . . . ig.Nov.

Folkefton , Benedict, door den Prioor , inhetGraaffchapvan Kent. . 1$.

Dover, door den Prioor en S. Monniken, inhetGraaffchapvan Kent. kj.

Meiten, Auguftin. door den Prioor en 5. Monniken* inhet Graaffchap

van Jork. . . . 9. Tebr»
Hornby, door den Prioor en twee Monniken. . . 23.
Tilty , Cifterc. door den Abt en vyf Monniken , in het Graaffchap van

Effex., . . . 28.

X Bil/ing
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Büfington , door den Prioor en twee Monniken , in het Graaffchap va»

Kent. ...
De^e alle %ijn geregiftreert B^ot. clauf.

In het 28. Jaar van des Konings Regeringe.

Furnefle, door den Abt en dertig Monniken, in het GraafTchap van

Lancafter. . . . 9. April.
Bermondfey, door den Abt , in het Graaffchap van Surrey. . . ï.Juny.
Buf hlifham , door den Biiïchop van S. Davids , in het Graaffchap van Berk . 5 . J uly.

d'Originele Schriften van defe twee laetfie zijn verloren , maer
geregiftreert , Rot. clauf Part. 2 . Regn. 2 8

.

In het 2$. Jaa? van des Konings Regeringe.

LAnthony > van d' ordre Auguft. door den Prioor en 21. Monniken , in

het Graaffchap van Glocefter. . . . 10. M*y.
Abbington, van d'ordre Benedict, door den Abten vyf-en-twintigMon-

niken, in het Graaffchap van.Berk. . . 2 o.

Charterhous , door den Prioor , Londen. : .. ï0 , Juny.
Chretfey, door den Abten 14. Monniken. . ; 6.\uly>

Wardon, van d' ordre Cifterc. door den Abten veertien Monniken, in

het Graaffchap Betford. . . 4,t)ecemb.
VanS. Auguftyns ordre in het Graaffchap van Cantelberg, verzegelt door

het Cloofter. . . ^

,

Weftacre, vanS. Auguftijns ordre, door den Prioor en acht Monniken,
in het Graaffchap van Norfolk. . . 14. ?an>

Kingswood, van d'ordre Cifterc. in het Graaffchap van Glocefter , door

denAbten 13. Monniken. . . i.Yeh.
Coxhall, van d'ordre Cifterc. door den Abt , in het Graaffchap van Effex. ^..

S. Andiies, van d'ordre van Benediclus in het Graaffchap van Northamp-
ton, door den Prioor en 12. Monniken. . . 1, Maart.

Holmcultrin , door den Abt en 25. Monniken , in het GraafTchap van
Cumberland. . . • C

Butley, van Auguftyrrsordre, door den Commandant en acht Monniken,
in het Graaffchap van Suffolk. . . 7.

Stradford-langtorn , van d' ordre Giftere, door den Abt en veertien Monni-
ken , in het Graaffchap van EfTex. . . g,

Soutwik , Auguftyns ordre > in het Graaffchap van Hampton. . 7. Af ril.

Kennelworth , Benedict, ordre, door den Prioor en io\ Monniken > in

het Graaffchap van Warwik. . . 14,
Merton , Auguftyner ordre, door den Abt en veertien Monniken in het

GjaafichapSurrsy. . • .. 14.

Pont-
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Pont-Robber t van d'ordre Cifterc, door den Abt en S. Monniken » in

het GraffchapSuffex. . . . 16> April,

Belloloco, van d'ordre Cifterc. door den Abt en 19. Monniken > in het

Graaffchap Hampton. - . 17.

Behalven deze, zijn de navolgende overgewefene Kloofters

geregiftreert.

LEwes» Cluniac. in het Graaffchap van Suffex, door den Prioor. . 16- Nov.

Caftle-Acre , Cluniac. in het Graaffchap Norfolk , door den Prioor. 22.

Tirchfield , door recommandatie van het Graaffchap Southampton. ï 8. Vee.

Muchcliing , van d' ordre der Benedictin. in het graaffchap Sommerfet

,

door den Abdr. . . .3. Jan.
Boxley, *an d'ordre Cifterc. in het graaffchap van Kent, door den Abt. x<j.

Walden, van d'ordre der Benediclin. in het Graaffchap van Effex, door

recommandatie van den fuffragaan Biffchop van Colchefter. . iz.lsiaAYt

By na alle de^e Kjoojlers bedroegen meer als twee hondertpondJlerlings , invoegen

dat fe niet begrepen waren onder het Plakkaat tot dempinge van de geringer

Kjooftcrr , maar d' Abten lieten baar door andere beweegredenen overtuigen >

om haart KJLoofters aan den Koning over tegeven.

In het 30. Jaar van ies Konings Kegeringe.

BAtle , van d' ordre van Benedi&us , in het Graaffchap van Suffex door

den Abten ió. Monniken. . . 27. May,
Thurgarton, van d'ordre van S. Atiguftijn in het Graaffchap van Jork »

. door den Prioor en 8. Monniken. . . 14. funy.

Bufhlifham» van d'ordre van Benedict door den Abt en if. Monniken. 19.

Axiholm, van d'ordre der Carthufianen in het Graaffchap van Lincoln*

door den Prioor en 8. Monniken.
'

. • 23.

Rupa> van d'ordre Cifterc. in het Graaffchap van Jork, door den Abt
en 17. Monniken. . . . 23.

Walbek , in het Graaffchap van Nottingam > door den Abt en 1 8

.

Monniken. . . . 30.
Huntington Canons, van d'ordre van Auguftyn door den Prioor en S.

Canoniken. . . . . 11. fuly.

Lincoln, van d'ordre der Gilbertinen> door den Prioor en if. Monniken. 14-

Feverfham, Cluniac. in het Graaffchap van Kent, door den Abt en 8.

Monniken. . . . itf.

Bordefley, van d'ordre van Cifterc. in het Graaffchap van Worcefter,
door den Abt en 19. Monniken. . . 17.

Cumbermore> van d'ordre van Auguftyn in hei Graaffchap van Chefter,

door den Abt. . . . 27.

S, Auguftyn, in het Graaffchap van Cantelberg, van d' ordre vaa Bene-
diclus, door den Abt en 30. Monniken. ; 30. f uly:

X a S.jacobj
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S. Jakob » in het Graaffchap van Northampron van d* ordre van Benedi&us,

door d' uitverkoorene Abten 5. Monniken. . 2^. Aug>
Fordham, van d' ordre der Gilbertinen, in het Graaffchap van Cambridg»

door den Prioor en 3. Monniken. . . i.Sept'

Chateras > van d' ordre der fwarte Nonnen in het Graaffchap van Cambridg

,

doord' Abdeffe en io. Nonnen. . !•

Val- royal , in het Graaffchap van Chefter , door den Abt en 14. Monniken. 7.

Croxton , in het Graaffchap van Leicefter , door den Abt en 22. Monniken. 8.

Haugrfiond , van d' ordre der Canoniken, in hetGaaffchapShrop» door
den Abt en 10. Monniken. . . 9.

Tudbury > van d' ordre van Benedi&us» in het Graaffchap Stafford* door
den Prioor en 8. Monniken. . . 14.

De-La-Praey, geen onderrekeningen , maaralleen het gemeene zegel. 16-

Roftiter, van d' ordre van Auguflyn, in het Graaffchap Stafford» door

den Abten 8. Monniken. . . . i©\

Crockesden, van d' ordre van Cifterc. in het Graaffchap Stafford, door

den Abten 12. Monniken. -
. 17.

Hilton , van d' ordre van Cifterc. in het Graaffchap Stafford » door den
Abt en S. Monniken. . j.g.

Semperingham, van d' ordre van * Gilbertus, door den Prioor en acht

Monniken. . é 18.

Sulby,in het Graaffchap van Northampton,door den Abt en 1 1 . Monniken. 20.

Haberholm, van d' ordre van Gilbertus, in het Graaffchap van Lincoln >

door den Prioor en 6. Regulieren. . . 24.

Betlefden, van d' ordre van Ciftertius, in 't Graaffchap Bedford, door den
Abten 11. Monniken. . „ .15.

Cately, van d' ordre van Gilbertus, in het Graaffchap van Lincoln, door

denPiioor. . . 2?.
Bolingtoni van d' ordre van Gilbertus , in het Graaffchap van Lincoln,

door den Prioor en 9. Monniken. . . 16.

Thelsford» van d' ordre der H. Drie Eenheid, in het Graaffchap van War-
wik, door den Prioor en 3. Monniken. . ïtf. Sept.

Sixhil , van d' ordre van Gilbertus, in het Graaffchap van Lincoln , door

den Aandryver en S- Monniken. . . 27.

Thetford , van d' ordre van Auguflyn , in het Graaffchap van Norfolk , door

den Prioor. . . .27.
Aivinghame» van d' ordre van Gilbertus, inhet Graaffchap van Lincoln»

door den Prioor en 27. Monniken. . 29.

Ormesby , van d' ordre van Gilbertus, door den Prioor en 6. Monniken. 30.

Linn van d' ordre der Carmeliten » r door den Prioor en io» Monniken.
^

r: j'«j..,)« rvriminiVanpn J door den Prioor en 1 1. Monniken , in/ ,-
Linn, van d ordre der Dominicanen, <

het Graaffchap Norfolk. f
3°'

Linn , van d' ordre van Auguityn
, * door den Prioor en 14. Monniken. >

Linn, van d' ordre der Francifcanen > door den Gardiaan en 9. monniken. i.O&o&er.

* Tn de Huizen van dexe Ordre warender Klooftere roor Mannen en Vrouwen. S. Gilbert

hetftfe «'cftist. DeBiflchop van Landaffwas opdefe tijd d' aanpry fer van de gantfche Ordre.

Ailesbury,
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Ailesbury] van d'ordre der Francifcanen, in het Graaffchap van Böcoing-

ham, door den Gardiaan en 6. Monniken. . I.

Coventry , van d'ordreder Carmeliten, in het Graaffchap van Warwik,
door den Prioor en 13. Monniken. . * 1.

Newftead , van d'ordre van Gilb. door den Prioor en 5. Monniken. • 2.

Matterfey 1 van d' ordre van Gilb. door den Prioor en 4. Monniken. . 3.

Coventry , van d' ordre der Francifcanen, door den Gardiaan en 10.

Monniken. - -
<f,

Marmond , van d' ordre der Canoniken , in het Graaffchap van Cam-
bridg, door den Prioor en 1. Monnik. . . ir»

Stamford , van d' ordre van Auguftyn in het Graaffchap van Lincoln , door
den Prioor en 5, Monniken. . . 6.

Stamford , van d' ordre der Dominicanen , door den Prioor en 9. Monniken. 7.

Grinfbey , van d'ordre der Francifcanen , in het Graaffchap van Lincoln

,

door den Prioor en 5, Monniken . . . 9.

Miraval, van d'ordre vanCifterc. in het Graaffchap van Warwik, door
den Abten 9. Monniken, -

. 13.
Shouldhaun , van d'ordre van Gilb. in het Graaffchap van Norfolk, door

denP.ioor, 9. Monniken 7. Nonnen. . . i<j„

Braywood , van d'ordre der Swarte Nonnen, in het Graaffchap van Staf-

ford, door de Priores. - . i<J.

Lillefhull, van d'ordre van S. Auguftyn in het Graaffchap van Shrop,
doorden Abten io. Monniken. -

i<5.

Stafford, vand' ordre van Auguftyn door den Prioor en 5. Monniken. i&.

Nonbampton, van d'ordre der Dominicanen, door den Prioor en 7.

Monniken. - - - itf.

Northallerton , van d' ordre der Carmeliten , in het Graaffchap van Joik ,

door den Prioor en 9. Monniken. - • 17.
Warwik > van d' ordre der Dominicanen door den Prioor en 6. Monniken. 20. Oftcfo,

Northampton, van d'ordre der Carmeliten, door den Prioor en 8. Mon-
niken. - - 20.

Weatheral, van d'ordre der Dominicanen, in het Graaffchap van Cum-
berlandt, door des Prioor. - - 20.

Chikfand, van d'ordre van S. Gilbert, in het Graaffchap van Bedford

,

door den Prioor, 6. Monniken, 18. Nonnen. - 22.
Darley, van d'ordre van Auguftyn, in het Graaffchap vac Derby, door

den Abten 13. Monniken. - - 22.
E>ale, in het^raaffchap van Derby, door den Abten id. Monniken,- 24.

Repton, van d'ordre van Auguftyn, in het Graaffchap van Derby, door
den onder-Prioor en 8. Monniken. - - 2-5.

Grace-dieu, van d'ordre van Auguftiner Nonnen , in het Graaffchap van
Leycefter , door de Priores. - - 27,

Northampron, van d'ordre der Francifcanen, door den Gardiaan en io,

Monniken. - - 2$»-

Northampton , van d'ordre van Auguftyn, door den Prioor en 5». Mon-
niken. * - 28.

X i_ Mallen
;>
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Mallen , van d' ordre der Nonnen , in het Graaffchap van Kent , door d' Ab-

difieën io. Nonnen. - - 29.
Bardeny, van d' ordre van S. Benedictus, in het Graaffchap van Lincoln,

doorden Abt en 13. Monniken. - - 1. Nov.
Barnwel , van d' ordre der Auguftine Cononiken in het Graaffchap van

Cambridg, door den Prioor en 6. Monniken» -
8.

Lsicefter, vand' ordre der Francifcanen, door den Gardiaan en 7. Mon-
niken. - -

10.
Van d'ordre-der Dominicanen , door den Prioor. . 10.
Van d' ordre van S. Auguftyn, door den Prioor. . j©.

Londen, van d' ordre der Dominicanen, door den Biffchop van Rocheftèr

aangeprefen en 1$. Monniken. . . 10.

Vand' ordre van S. Auguftyn, door den Prioor en 12. Monniken. 12.

Vand' ordre derFrancifcanen, door den Gardiaan en 25. Mon-
niken. - - 12»

Vand' ordre der Kruis-broeders , door 6- Monniken. - 13.
Doncafter, van d' ordre der Carmeliten, in het Graaffchap van Jork,

door den Prioor en 6. Monniken. . . *5«
Werkfop , van d* ordre van Auguftyn in het Graaffchap van Nottingham

,

door den Prioor en 15. Monniken. / - -14.
Pypewell — — — in het Graaffchap van Lincoln, door den Abt en 13.

Monniken. - - - 15".

Wigemore- in het Graaffchap van Hereford , door den Commendant
en 10. Capucinen. - - iS.

Jork van d' ordre van S. Auguftyn , door den Prioor en 7. Capucinen. 18.

Doncafter, vand' ordre derFrancifcanen, doof den Gardiaan, <j. Capu-
cinen, en 3. Nieuwelingen. - - 20. Not>.

Monkbreton, vand' ordre vanS. Benediclus, in het Graaffchap van Jork,

door den Prioor en 13. Monniken. - ~- ' 21.

S. Heienaas Londen , een Bagyn-Hof , geen ondertekeninge , alleenlijk

het zegel. - - - 2 5«

Pomfret, vand' ordre der Dominicanen in het Graaffchap van Jork, door
den Prioor, 7. Capucinen, i-Nieuwling. - 26.

Jork , van d' ordre der Carmeliten , door den Prioor, 9. Capucinen,

3. Nieuwelingen. - - - 27.

Van d' ordre der Francifcanen , door den Gardiaan , 1 <> « Capu-
cinen , <>. Nieuwelingen. - 27.

Vand' ordre der Dominicanen, door den Prioor, 6. Capuci-

nen, 4. Nieuwelingen. - - 27.

Van d* ordre van S. Gilbert , door den Prioor, 3. Monniken. 28.

Vand* ordre van S. Auguftyn, door den Prioor, 9. Capucinen,

4. Nieuwelingen^
Bellalanda , vand' ordre van Ctftercius, i

n
't Graaffchap van Jork, door

den Abten 24. Monniken. - - 30.

Dunnington, vand' ordre der Triniteit, in het Graaffchap van Berk, door

deoPriefter. - - 30.

Ryetal
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Ryeval , van d' ordre van Ciftercius , in 't Graaffchap van Jork » door den

Abt, en 23. Monniken. - - $.Decem!\

S. Albans, van d' ordre van S. Benedi&us, in 't Graaffchap vanHerford ,

doorden Abten 37. Monniken. -
5.

Anfham, van d' Ordre van benedióhis, in 't Graaffchap van Oxford , door
denPrioor, en acht Monniken. -

7.

Kirkham, van d' ordre van S. Auguftyn, in 't Graaffchap van Jork, door
denPrioor, en 17. Capucinen. -

§ t

Norely ——in 't Graaffchap van Jork, door den Abt en 17. Mon-
niken. - - "9.

Ellerton, van d' ordre van S. Gilbert, in't Graaffchap van Jork, doqr
denPrioor, en 4. Capucinen; - -

II, -

Jork, van d' ordre der H. Trinit-et, door tien Priefiers.

Joram , van d' ordre der Dominicanen , door den Prioor y 5. Capucinen

,

en 6. Nieuwelingen.

Darby, van d' ordre der Dominicanen, door den Prioor» en 5. Capu-
cinen. - i.fan.

Semperingham., van d' ordre van S. Gilbert, door recommandatie en 3.

Monniken. - - <j.

Neuwcafteel, van d' ordre der Francifcanen, door den Gardiaan , S. Ca-
pucinen en 2. Nieuwelingen. - -

-
9.

Newcafteel» van d' ordre van S. Auguftyn. 5>,

Neuwcafteel , van d' ordre der Dcjminicanen , door den Prioor en 12. Ca-
pucinen. - - -

joj,

Nieuwcafteel , van d' ordre der Carmeliten , door den Prioor , 7. Capur

.

cinen, en 2. Nieuwelingen. - - 10. Jan»
Walknel, Nieuwcafteel , van d' ordre der Heilige Triniteit , door den

Prioor. - - - Io.

Timouth , van d' ordre van Benedi&usj jn 't Graaffchap van Northumber-
land, door den Prioor, i$. Prebenden, 3. Nieuwelingen. n.

Warwik, van d' ordre van Benediclusj door den Prioor e 12. Monniken. 15.

Coventry, van d' ordre der Carthufianenj door den Prioor en 7. Mon-
niken- - - 16* -i

Jork, van d' ordre van S. Auguftyn , door denPrioor en 17. Capucinen. 17.

Bredneftok , in het Graaffchap van Wilton , door den Prioor en 1 3 .Mon -

niken. - - - iS.

Richmond , in't Graaffchap van Jork , van d* ordre der Francifcanen , door :;

denPrioor en 14. Capucinen. - - 19.

Lacok, in 't Graaffchap van Wilton , van d' ordre der Nonnen j door
d'Abdiffe. - - -21.

Combe, in 't Graaffchap van Warwik , van d' ordre van Ciftercius, door
des gewezen Abt, en 13. Monniken. - 2 **

Kenisham , in 't Graaffchap van Somerfet, van d' ordre van S. Auguftyn
door den Abten 10. Monniken. - 23..

Bolton , in'tGraaffdhap van Jork , vand'Auguftiner ordre , door de»
Prioor en 14. Capucinen. - > v$.

Gokkerzand-,
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Cokkerzand , in'tGraaffchap van Lancafter > door den Abten 22.Mon-

niken. - - - 29.

Pollfworth , in'tGraaffchap van Warwik , van d' ordre der Nonnen.
Geen ondertekening > alleenlijk her zegel. - *j

4

Nottingham, van d' ordre der Carmeliten, door den Prioor, enzesCa-
puzinen. - - -

5. Tebr.
Van d' ordre der Francifcanen , door den Prioor en 7. Capucinen. ^ #

Athelney , in 't Graaffchap van Sommerfet , van d' ordre van Benedi&us
door-denAbt en 8. Monniken. - -

8.

Taunton , in'tGraaffchap van Sommerfet, yand'Auguftyner ordre, door
den Prioor en 12. Monniken. - -

j 0é
Bukland, in'tGraaffchap van Sommerfet , van d' ordre der Nonnen, door

een Priores. - - * 10.
Dunkefwel, in'tGraaffchap van Sommerfet , vand* ordre van Ciftercius.

I2

'

Polleflow, in 't Graaffchap van Devon , van d' ordre der Nonnen ; door

de Priores. - - -
14. ,

Witham , in 't Graaffchap van Sommerfet , van d' ordre der Carthufianen j

door den Prioor en 12. Monniken. - - l%.Tebr<
Bufhfham, in'tGraaffchap van Devon. - -

i$>.

Cannonleigh, in'tGraafchapvanDevon, vand' ordre der Nonnen; geen

onderrekening, maar het zegel. - -
ip t

Hartland, in'tGraaffchap Devon, van d'Auguftyner ordre : door den
Abten 4. Monniken. - -

2I ,

Torry, in'tGraaffchap van Devon ; door den Abten i<r. Monniken- 22.
Launceflon , in *t Graaffchap van Cornwal $ van d' Auguftiner ordre 5 door

den Prioor en 8. Monniken. - - 24.
Bukfaft, in'tGraaffchap van Devon, van d' ordre van Ciftercius , door

den Abt met 10. Monrken. - -
2f.

'

Bukland in'tGraaffchap van Devon , vanid' ordre van Cifternius; door
denAbr. - - "27.

Bodmyn , in 't Graaffchap van Cornwal, vand' Auguftiner ordre, door
den Prioor en 8. Monniken. - •

27.
Edingdon , in 't Graaffchap Wilt , van d' Auguftiner ordre ,• door den

Reclor en 12. Monniken. - - "28.
Plimtoon , vand' Auguftiner ordre , in'tGraaffchap Devon , door den

Prioor en 1 8. Monniken. • -
1, Maart.

S, Germans , Can, yan d' Auguftiner ordre , in'tGraaffchap Cornwal i

door den Prioor en 7, Monniken. - 2.

Ford, van d' ordre van Ciftercius, in 't Graaffchap Devon 5 door den Abt
en 13. Monniken. - - - 8.

Midleton , van d' ordre van Benediclus, in'tGraaffchap Devon 5 door
den Abt en Suffragaan BilTchop van Schaftf. en 12. Monniken. - 11.

Abbots-bury , van d' ordre van Benedi&us , in het Graaffchap van Dorfer ;

door den Prioor en 10. Monniken. - - 12.

Tarent, vand' ordre der Bagynen, in'tGraaffchap vanDorfetj doorde
AbdifTe en 18. Nonnen. - - 13.

Bindon,
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Bindon, vand'ordre van Ciftenius, van 't Graaffchap van Dorfet, door
den Abt en 7. Monniken. - - i^.Maart.

Cerne, vand'oidre van Benedi&us, in 't Graaffchap van Dorfet j door
den Abt en 16. Monniken. - - 1^.

Scherburn, vand'ordre van Benedidus, in 't Graaffchap door den Abt en
16. Monniken. - - -18.

Montecute, in 't Graaffchap van Sommerfet, door den Abten 13. Mon-
niken. - - 20.

Tavenftok , van d' ordre van Benedictus , in 't Graaffchap van Sommerfet;
door den Abt en 20. Monniken. - - 20.

Schaftsbury, van d'ordre der Nonnen, in 't Graaffchap van Dorfet, door
d'AbdifTe. - - - 2 j.

Wilton , van d'ordre der Nonnen , in 't Graaffchap van Wilt j door
d' Abdiffe. - -

2f.
Hinton, vand'ordre der Carthufianen , in 't Graaffchap van Sommerfet 5

doordenPriooren 19. Monniken. - 31.

Brutton , van d' ordre der Canonike Auguftiners , in 't Graaffchap van
Sommerfet; doorden Abten 14. Monniken. - I. A$riU

Hide, vand'ordre van Benedidus, in 't Graaffchap van Hampton j door
Biflchop Bangor gerecommandeert en 21. Monniken > in Apribmaar
geen dag gefpecififeert.

Zonder den dag van de Maand te melden ^ijnder vier*

Van d'ordre der Francifcanen , in 't Graaffchap van Cambridg ; door den
Gardiaan en 23. Capucinen.

Van d'ordre der Dominicanen, in 't Graaffchap van Cambridg ; doorden
Prioor en i<j. Capucinen.

Thetford , van d' ordre der Dominicanen ; door den Prioor.

SanftaMariadePratis, door den Abten 19. Monniken.

Gafthuizen overgewezen in dit Jaar.

S Thomas, in 't Graaffchap van Southwark, door den Meeftereneen
Broeder. - . 2^'July.

S. Jan Wells; doordenMeefteren 3. Broeders. . $.¥ebr.
Bridgwater, doordenMeefteren 7. Broeders. . 3.

S. JanExon, doordenMeefteren 2. Broeders. . zo*

Aan alle de voorbaande overgwe^ene Klooflers %ijn de pegels vanhet Conventge-

hangen , behalven fommige Kjoofters van bedelende Monniken , welke ,

mijfebien , geen pegels en hebbengehad ; %c %ijn ool^geregiftreert inde 1 ,2 ,

3 , en <y, Rolvan dat jaar. Insgelijks Tjjnder nocheenigc meergeregffireert,

die hieraan volgen : welkers Origineel verlooren is.

Hales-Owen , in 't Graaffchap van Sallop j door den Abt ondertekent. «?.funy,

Clattercot, van d' ordre van St Gilbert ,* door den Prioor. * 22. Aug.

Y Bedford
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Bedford, van d'ordre der Francifcanenj door den Gardiaan. . i.Oüober.
Stamford, van d'ordre der Francifcanenj door den Gardiaan. . g,

Derleyghs , van d' ordre van Ciftercius , in 't Graaffchap van Stafford ; door
den Abt. . . «20.

Pipeldeth, van d'ordre van Ciftercius, in 't Graaffchap van Northamtoni
door den Abr. . .. c. Nox>.

De-La-P ray, van d'ordre der Nonnen, in 't Graaffchap van Nonhamp-
ron; door d' Abdiffe. . . i6.Decem.

Northallerton , van d'ordre der Karmeliten, in 't Graaffchap van Jorkj
door den Prioor. . . 20.

Pulron , van d'ordre van S.Gilbertj door den Prioor. \6. Jan.

Neuwburg, van d'ordre van S.Auguftyn, in 't Graaffchap van Jork. 22.

Bath Cathedraal , van d'ordre van S. Benedictus. . 27.

Brufyard , van d' ordre der Nonnen , in 't Graaffchap van Suffolk , door

d' Abdiffe. . . IJ.Vebr,

Newham, van d'ordre van Ciftertiusj in 't Graaffchap van Devonj door
den Abt. . S. Maart,

Hier volgen nu de refignaticn of overwyzingen, gedaan in

het 3 1 . Jaar van des Konings Regeringe -

y waar van
d' Originelen noch in wezen zijn.

Kimme, van d'ordre der Canonike Auguftinen, in 't Graaffchap van
Lincoln; door den Prioor en 9. Monniken. . ó.luly.

Bevoll, van d'ordre der Carthufianen,- door den Prioor en 7. Monniken. 8.

Irthforth van «T ordre der Nonnen, in 't Graaffchap van Lincoln , doorde
Priores en 17. Nonnen. -

. . 9>

Nuncotton, van d'ordre der Nonnen, in 't Graaffchap van Jork, zon-

der ondertekeninge. . . u.
Hynings, van d' ordreder Nonnen, in't Graaffchap van Lincoln: zonder

ondertekeninge. . - . ir. i

Fofle , van d'ordre den Nonnen, in 't Graaffchap van Lincoln , door de
Frioores. . . n,

Newftead , in 't Graaffchap van Nottingham j door den Prioor en 1 [• Mon-
niken. . . 21.

S.Ollth, van d'ordre der Canonike Auguftinen, in 't Graaffchap van Ef-

fex; door den Abten 16. Monniken. . . 28. luly>

Eliftu, van d'ordre der Nonnen , in 't Graaffchap van Bedford j door
d' Abdiffe. . . 16. Aug.

Hamond , een commifTie aan den Biffchop van Chefter , om her zelve

Kloofter over te nemen. - -
31.

Swine , van d'ordre der Nonnen, in 't Graaffchap van Jork,* met geen

ondertekening. - - i.Sept.

Haughmond , van d'ordre der Canonike Auguftinen , in 't Graaffchap van

Sallcps door den Abt en 10. Monniken». -
9.

Nunnkeling ,,



enBEWYZEN. 171

Nunnkeltng, van d'ordre der Nonnen, in'tGraa-ffchap van Jork; geen
ondertekening, maarhetzegci. - Io.

Nunniton, van d'ordre der Nonnen j door de Priores , en 27. Kruicen
voord' ondertekening. - u,

Ulnefcroft, in 't Graaffchap van Leicefter; door den Prioor en 11 . Ca-
pucinen. - - i^.

Marrik , van d'ordre der Nonnen , in 't Graaffchap van Jork i door de
Priores* - - 1$.

Burnham, van d'ordre der Nonnen, Buks; door d'AbdifTe en 9. Nonnen» !*>•

S. BarthftlomeusSrnithfield, door den Prioor. - z^.OBober
Edmundfbury, van d'ordre van S. Benediclus, in het Graaffchap van

Suffolk; door den Abt en 44. Monniken. - 4. Nov.
Een Commiffie om S« Allborrough, in 't Graaffchap van Chefter over

te geven. - - 7.

Berkin, van d'ordre der Nonnen, in 't Graaffchap van EfTex; door d' AbdifTe. 14.

Tame,in't Graaffchap van Oxford,'door den * BifTchop en 1 6. Monniken, if.

Ofney , aldaar ter plaatfe , door den zelven BifTchop en 12. Monniken. 17-

Godftow> van d'ordre der Nonnen, in 't Graaffchap van Oxford , onder-

tekent van een Notaris. . . 17.

Studley , van d'ordre der Nonnen* in 't Graaffchap van Oxford , onder-

tekent als te voren. - . ip.

Thelfford, in 't Graaffchap van Norfolk; door den Prioor en 13. Monniken. i<y. Vebr„

Weftmunlter, van d'ordre van B-nediclus» door den Abt en 27. Monniken. I(j. Ian.
Een CommirTie aan den Aarts-Biifchop van Cantelberg om aan te nemen de

Leverantie van Chrifti Kerke tot Cantelberg : en een ander Commiffie
omaantenemenRochefter , beydegedateert . zo.Maartt

Wakham , van d' ordre van Benediclus , in 't Graaffchap ElTex , door den
Abten 17. Monniken. . . 23.

S. Maria Watte van d'ordre van S. Gilbertj door den BifTchop van La n-

daffe? 8. Capucinenen 14- Monniken,

Daar is ook een zeker Boek , waar in gereligneert en gefiippri-

meert (laan deze navolgende Kloofters.

SSwithinSj tot Winchefter. . . i^.Ncp»
. S.Maria , tot Winchefter. : ; 17.

Wherewel, in 't Graaffchap van Hampton. , 21.

Chrifti Kerk , tot Twinham , diefe aan gerecommandeert word genoemt
Epifcopus Neopolitanus. . 28.

Winchelcomb, . . 3. Dec>

AmbrofeBury. • 4.

S. Auguftinus, byBriftol. . . *>.

BillefTwick, byBriftol. ; .9-
* Wat dit Yoor. eenBifdom isgeweeft, kan ik niet bedenken.

Y 2 Mal-
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Malmefbury. . . i^.

Cirencefte r . . 19.

Hales. . .- 24.

S. Pieter, totGlocefter • . 2. Ian.

Teuxsbury. . p.

Daar %yn ook_verfcheiden andere werkjtett van barmbertigheitgere^ijlreert, nopende

bet refïgneren of of dragen van KJoofters •• welkerr namen bier nu volgen.

S.Maria-Overhay, inSouthwark. . . lA.OBob
S-Michiel, by kingfton op Huil , van d' ordre der Carthufïanen. . 9.N0V.'
Burton op Trent, in 't Graaffchap van Stafford. .

T \

Hampol, van d' ordre der Nonnen > in 't Graaffchap van Jork. i I?#
S.Ofwald, in 't Graaffchap van Jork. . .. 2o.
Kirkftal> in 't Graaffchap van Jork. , ; zz [

Fomfret, in 't Graaffchap van Jork. . ; 2?1
Kirkelles, in 't Graaffchap van Jork. „ ZJ
Ardyngton, in 't Graaffchap van Jork. fr . 2<^
Fountains, in't graaffchap van Jork. . . 2tf

*

S.Maria, tot fork. i . 20]
S.Lenard, tot Jork. . . i.Dee.
Nunnapleton, van d' ordre der Nonnen, in 't Graaffchap Jork. .' ^
S.GelmansSelbe, in 't Graaffchap van Jork. . $.Dec.
Melfey , in 't Graaffchap van Jork. - - • tf.

Malton> in 't Graaffchap van Jork. - - u;
Whitby, in 't Graaffchap van Jork. - ; 14,
Albalanda, in Northumberland. - j$ m

MontgrafTe> van d' ordre der Carthufïanen, in 't Graaffchap van Jork. is!
Alnewick in Northumberland. 22.
Gifburn, van d' ordre van S. Auguflyn > in 't Graaffchap van Jork. ir,
Newfhame, Dunelm. - - '

29.
S. Cutchberts Cathedraal vanDurefm. - - 31.
S. BartholömeusKloofter, inNieuwcafteel. - - 3.L*m.
Eplelifton, in 't Graaffchap van Richmond. . 5,

S. Maria Carlile> in Cumberland. ~
r «

Hoppa in Weftmorland. . -14
S.Werburg, Chsfter. . . . 2o [

S. Maria, van d' ordre der Nonnen . 21.
S. Pieter, Shrewfbury. 1 . 2^
S.MilburgWinlok, in *t Graaffchap van Salop. - %*

IV. AFDELING E.

Het fchynr dat'er doorgaans een belyde-

üis gedaan wierd nevens d' overgevinge

:

waar van noch eenige in het wefen zijn,

hoewel dat 'er buiten alle twyfel groote
zorge gedragen wierd om defelve in de
Koninginne Mariaas tijd , fo veel moog-

lijk
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lijk was, uit te roeyen. Die langwylige

en volkomene belydenis gedaan door den

Prioorvan S.Andries in Northampton ,

de voor-reden waar van Fuller in druk

heeft laaten uitgaan, en in het breede ge-

drukt is by Weaver, is noch behouden.

Daar zijn ook eenige noch meer uirftaan-

de, waar van ik zes gezien heb, eendaar

van is dit navolgende

:

NAdemaal dat wy Richard Green
,

Abt van ons Kloofter van onfe geze-

gende Vrouw S. Maria van Betlefden , en

het Convent van het voornoemde Kloo-

fter , naauwkeurig en diep overdenken,

dat de gantfche manier en het bedryfvan

ons leven, het welke wy en onze voorge-

wende godsdienft etlijke dagen hebben ge-

pleegt en gebruikt, voornaamlijk beftaat

in zekere domme ceremoniën , en andere

inftellingen der Biflchoppen van Romen,
en van andere uitheemfche Potentaaten

,

als een Abt van Ciftins» endaarinflegis

geblinthokt zijn geweeft, en niet onder-

wezen inde waare kennis van Godts wet-

ten , bekomende akyd aflaat van de Bif-

fchoppen van Romen ; ons zelven voor

het meerendeel onderwerpende d' uit-

heemfche Potentaten en machten , dewel-

ke hier nooit gekomen zijn om te ver-

beteren en te regte te brengen fodanig eea

ongeregeld .manier van leven en misbrui-

ken, die men bevonden heeft onder ons

in fwang te gaan: en overzulks nu zeker

wetende , dat d' allervolmaakfte manier
van leven voornaamlijk en ten vollen door
onfen Meefter Chriftus , zijn Euangeliften

enApoftelen ons is aangewefen en gebaantj

en dat het ons zeer wel betaamt dat wy ons
laaten regeren en ftieren van ons opper-
hooft, onder God, zijnKoninglijke Ma-
jefteïts genade ,* en dat wy ons zelven x
hooft voor hooft, zijn goedertierenheid

onderwerpen, gelijk wy hier mede over-
geeven, &c.

d' Overgave volgt op een gewoonlijke wyze, ondertekent door

den Abt , den Onder-Prioor , en 9. Monniken , op den 2 f.

September in het 30.Jaar van des Konings Regering.

DAar zyn ook andere diergelykebe-

kentenilTen, ondertekent van de Gar-

diaan.en feven Francifcaner Monniken tot

Alifbury, op den i. Oclober. door de

Francifcanen tot Bedford , op den 3. Oclo-
ber, door de Francifcanen inCoventry,
op den 5 . O&ober ; en van de Francifcanen

in Stamford, op den S, O&oberj en van

de Carmeliten in Stamford, op den zelf-

den dag,welke ik ook hier tuflehen voege :

de vier voorgemelde daar me over een ko-

mende.
Alfo wy de Prioor en Monniken van dit

Kloofter der Carmeliten in Stamford ,

doorgaans genoemt de witte Monniken in

Stamford ,
gelegen in het Graaffchap van

Lincoln , diep in onfe gedagren nemen dat

de volmaaktheit van een Chriilens leven

niet en beftaat in zekere ceremoniën, te.

weten in het dragen van een witte kleet

,

in een mifmaakt gelaat en vreemt gebaar te

maken, in het neigen en knikken, kafui-

fels en vreemde hoeden te dragen , en an-

dere diergelijke Paapfe ceremoniën , waar
in wy meeften tijd opgekweekt en geblind-

hokt zijn geweeft in voorleden tyden y
maar d' eenige en oprechte wyzeomGod
te behagen en een rechtfehapen Chriften

leven te voeren , zonder eenige diffimula-

tie ofgeveinftheid altoos > is ons door on-
fen Meefter Chriftus , zijn Euangeliften

en Apoftelen aangewezen en verklaart

;

volkomen gezint zijnde om hier nadefel-
ve na te volgen, ons te fchikken en voe-
gen na de wille en het welbehagen van ons
Opperhooft , naaft God , op aarde , te

ï 1 weten
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roeftemmingen onderwerpen wy onszel-
ven de goedertierenheid van onfen fouve-

weeten zijn Koninglyke Majefteir en voor

taan niet in te volgen de fuperrtitieufe tra- vcu uc gucuci ucicuucm van omen ïouvc-

ditien van eenigs uitheemfche Potentaten rain Heer en Koning: en met diergelijke

of machten j met onderlinge Hemmen en >eenparige ftemmen geven wy over &c.

Ondertekent doordenPrioor en 6. Monniken,

V. AFDELING E.

Van de manier van de Kloofters te fupprimeren na dat ze

overgegeeven waren.

De Lezer zal dit beft konnen verftaanuit

de navolgende redengevinge van het

fupprimeren of vernietigen van het Kle-

tter van Teuksbury, gecopieertuiteen

feker Boek tot dien einde bewaart; welks

inhoud is als volgt.

DE verzeker-brief van Robbert Sout-

wel Ridder, Willem Pieter, Edu-

ward Kairne en Johan London , Rechtsge-

leerden ; Johan Ap-rice , Johan Kings-

man> Richard Paulet, en Willem Ber-

nars , Ridders j gedeputeerde van zijn Ko-
ninglijke Majefteit om aan te nemen d'o-

verlevering van verfcheiden Kloofters , uit

kracht van zijn Koninglijke genades com-
miffieaan 0,5,4, of 3. van haar opgedra-

gen j gedateart op hetPalais van zijn Ko-

ninglijke Majefteit tot Weftmunfter, op
den 27. van November, in het 31* jaar

van de .regering van onfen fouverain Heer
Henrik de VIII. door Godts genade , Ko-
ning van Engeland en Vrankrijk , befcher-

tnerdesGeloofs, Heer van Yerland , en

op der aerde naaft Chriftus het Opper-
hooft der Kerke van Engeland, van alles

dat in het byzonder in defelve omgaat , fo

wel als in en van defe Kloofters > welke,
volgens zijnMajefteits ordre , te veran-

deren zijn , gelijk als andere vernietigt

zullen worden 3 na den inhoud van zijn

Majefteits voornoemde commiffie , ne-

vens d'inftruclien haarlieden ook voorge-

dragen, gelijk als hier na volgt.

Het Graaffchap van Glocefter.

Het on-
langs gewe

Overgelevert tot het gebruik van zijn Koninglijke Majefteit en zijn

. 1 Erfgenaamen en Nazaaten voor altijd , gedateert onder het zegel van het

van Tcux- J Convent van het zelve Kloofter op den 9. van Januarius, in het 31. Jaar

bury.
J
van de Regering van onzen fouverain Heer, Koning Henrik de VIII. en

1 op den gemelden dag en in het zelfde Jaart'eenemaal gediffolveert en
(^gefupprimeerr.

De klaare

jaarlijkfe

waardye van

alle de bezit-

tingen beho-

rende tot het

voornoemde
Kloofter,

f Zowel geeftlijke als wereldlijke , bedragende aan Hollandts geit (bo-

j
ven veertien duizend negen honderd en acht guldens i<>. ftuiversaan ver-

J eeringen, Jaarlijkfe inkomften , vergont aan verfcheiden Perfoonenby

] Plakkaaten onder verzegelde brieven van het Convent van het voornoem-
1 de Kloofter voor de tijd van hun leven, ) de fomma van feventien dui-

l^zend vyfhonderd drie-en-vyftig gulden 5. ftuivers.

Pen-
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Penfïoen aan onlangs afgevaerdigde geeftlijkePerfoonenge

afligneerr. Te weten

:

Aan Iohan Which», onlangs gewefene Abt aldaar.

Iohan Beley, onlangs Prioor aldaar.

I. Bromesgrove , onlangs Prioor van Delehurft.

Robbert Circefter , Prioor van S. Iakob.

Willem Didcoot , Prioor van Cranbom.
Robbert Cheltenhem > B. D.
Aan twe Monniken.

i. Monnik»

27. Monniken yder 73. gulden 7. duivers.

Refteert noch 11 702. 4. ft.

Volgens de gedenk-fchriften en bewy-

fen behoorende tot het gemelde Kloofter,

fo blyven aldaar noch de voornoemde pen -

ningen in de fchatkiftj onder bewaaring

van Johan Whittington Ridder , defleu-

tels waar van overgelevert zyn aan den

Ontfanger Richard Paulet.

Huyfen en Timmeragien welke onge-

fchonden zullen moeten blyven , den Rid-

der Johan Whittington aan bevolen.

De Huifveftinge genoemt Newark

,

(trekkende vande poort af tot de plaets daar

onlangs den Abt plag huis te houden,- ne-

vens de borelery , broothuis , kelder , keu-

ken, en bakkery daar aan gelegen. Het lo-

gement van den Abt , de herberg , de groo-

te poort waar door men op de plaats komt,

nevens de huifveftinge daar tegen over

:

desAbts Paarde-ftal , bakkery, brouwe-

ry , vleefch-hal, de groote moutery,

Oflen ftal, &c.
Hctgeenemenoórdeeltovertolligte fyn;

aan bevolen als boven.

De Kerk, deCapellen, hetKloofter,

de Zaal , nevens verfcheidtn andere plaat-

fen daar men kan logeren j de hooy-fchuur,

nevens een ander wooninge daaraan vaft
5

de keuken van het Convent , de boeke-

kas, het nieuwe Portaal , d'oude zijd-

kamer naaft aan des Abts logement ; de

plaats daar men hoenders houd &c. mirs-

1975-

176
14^-17-
140—17-
Uo
Ho — l-

I7ó

77
l97"> -

5S51—1—
gaders het loot tot gemelde wooningen eo
huifingen behoorende , nevens demetale
klokken , die wel i4<Joo. Ponden we-
gen.

Juweelen bewaart tot des Konings ge-

bruik,- als vergulde Myters* rouwepaar-
len, en geconterfeitegefteenten.

Aan zilvere fchotels Sec bewaart tot het

felfde gebruik , wegende in het geheel 90.

ponden i nevens andere Priefterlijke kle-

deren van zilver en goud laken &zc. ver-

kocht by de CommifiariiTen , alsblykrin

een particulier verkoop-boek daar toege-

maakt, bedragende in alles de fomma van

twee duizend eenhondertacht-en-dertig

gulden S.ftuiyers.

Betaald aan gS.geeftlijkePerfoonen van
het voornoemde Kloofter van fijn Koning-
lijke Majefteit tot een vereering de fom-
ma van SSS. gulden.

Noch aan 144. Dienaren van hetzelve

Kloofter , voor loon en levryen de fomma
van S 3 2. gulden»

Voor leeftogten andere nootwendigh*-

den tot gebruik van het zelve Kloofter >.

(mitfgaders 110. guldens betaalt aan den
Abt aldaar , voor en in volle betalinge van

1367. guldens welke hy aan veifcheidon

Crediteurs van het zelve Kloofter moet
betalen, volgens het contra (51 met gemelde
Coinmiffanïfen gemaakt , ) de fomma van

%&)* gul"»"
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20$. guldens in voegen datter noch over-

fchiet Hó. guldens.

fter fchuldig is en ook uitftaande heeft.

Hier op. volgt een lijfte der gener die dit

klevn

Hier op volgt een lyfte van fommige I zelve Kloofter onderhouden moet.
;ynefchulden die het voornoemde Kloo- I

Het Graaffchap van Glocefter

Het Graaffchap van Wygorn.
Het Graaffchap van Warwik,
Het Graaffchap van Will. Briftol

Het Graaffchap van Wilts.
HetGraaffchap van Oxford. I. Vriejler

,

Het Graaffchap van Dorfer. 4« Priejiers ,

Het Graaffchap van Sommerfet. 3. Priejiers.

HetGraaffchap vanDevon»
HetGraaffchap van Cornwall.

Het Graaffchap van Glamorg en Morgan.
In alles 21. Priejiers en Zj. Vicariftn.

en 10. Vicarijfen.

en 2. Vicarijfen.

4. Prieilers

2. Priejiers,

2. Priejiers.

^. Prieders , en I Vicaris.

Vicarijfen

enz.

enz.

Vic*riffen.

Vicari^en.

1. Vicaris.

2. Vicariffen.

5. VicariJJen.

L X I.

DeKoningin Anna Boleyns laatfie Briefaan Koning Henrik.

Sir,

Cotton Libr. Otho. C. 10.

UW Koninglyke Majefteits ongena-
de en myn gevangenis komen my fo

vreemt voor, dat ikgantfchniet en weet
wat ik daar van fchrijven ofhoe ik het ver»

Ichonen zal. Daar gy my laat weten (wil-

lende dat ik een waarheid zal bekennen,
om alfo in uwe gonfte wederom te gera-

ken) door een fodanig Perfoon die gy weet
dat van oudts myn gefworen Vyandt is ge-

weeft; fodraa dedehy my defebootfchap

«iet, ofheb terftondt uw mening wel ge-

vat ; en byaldiendat, volgens uw feggen

,

een daadlyke waarheid te bekennen, my
op vrye voeten zal Rellen , dan zal ik geern,

.als myn plicht is , uw gebodt na komen.
Edoch zyn Koninglyke Majefteit beelde

fig tog nooit in , dat uw arme gemalin ooit

bewogen zal worden om een lchuktebe-
bennen , daar fy niet eens een gedachte van

gehadc heeft. En om de waai heidt te feg-

gen, nimmermeer heeft een Prins een

Huifvrouw gehadt die hem in alles meer-

der getrou is geweeft en in oprechtigheidt

grooter liefde toegedragen heeft , dan gy
immer en altoos ondervonden hebt in An-
na Boleyn; met welke naam en plaats ik

my fel ven feer graag had willen vergenoegt

houden, had het flechts Godeen uwe ge-

nade fo gelieft. Ik heb ook in den ftand

myner verhooginge ofontfangene Konin-
ginfchap my zelven nooit fo verre vergift

noch vergeten , of ik heb altyd fodanig een

verandering, als ik nu gewaar word, my
zelven te gemoed gevoert ; nademaal myn
verhooginge op geen vafter grond dan op

uwe phantafie was ruftende; en ik wifte

wel dat d'allerminfte verandering krach-

tig genoeg was om de felve tot iet anders te

doen overflaan. Gy hebt my uit een gerin-

gen ftand verkooxen om uw Koningin en

metge-



en B E W Y Z E N. W
metgefellin te zyn > verre boven myn ver-

dienden en begeerte : hebt gy my doe*

maals fodanig een eere waardig gekent,

laat dan nu geen wifpeltuirige inbeeldinge

noch quade raad myner vyanden my van

irw Koninglyke gonire beroven ; laat ook

niet de fmette , die onwaardige fmette van

een valfch en meinedig herte t' uwaerts ,

uwe allergetroufte Huifvrouw en d'In-

fante-Princes , uw Dochter , ooit fo fchan-

delyk bevlekken ,* daag my goedertierene

Koning > voor het recht , doch laat het zyn

voor competente Rechters, doch niet

voor myn gefworene vyanden , die als be-

-fchuldigers en Rechters zitten 5 ja, laat

myin het openbaar gedachvaart worden,

want myn oprechtigheid en is voor geen

openbare fchaamte bevreeft 5 dan zultgy

Tien of myn onnofelheid verdadigt , uw
argwaan en gewiile voldaan , de fchande en

lafteringe der werelt weg-genomen, of

myn fchuld in het openbaar ten toonge-

ftelt. Z> dat al wat befluitGod ofgy over

my moogt nemen , uw genade dan van

een openbaare cenzure bevryd zal zijn j en

tnijn mifdaat fo wettelijk bewezen zijnde

,

zal het uw Koninglijke Majefteit voor

God en de wereld geoorloftzijnom my
,

als een oneerbaare Huisvrouw , na behoo-

ren te (haften ; en om in te volgen uwe fin-

nen>alrede gezet op die Perfoon, om wiens

wille ik nu ben die ik ben , wiens naam ik

een geruimen tyd herwaarts had konnen
aanwyzen ; uw genade niet onkundig zijn-

de dat ik daar een vermoeden op hadde.

Edog byaldien gy by 11 felven een vaft be-

fluit airede genomen hebt, dat niet alleen

mijn dood , maar ook een fchandelijke

Inftering het geluk dat gy wenfehtu zullen

doen genieten : dan wenfeh ik dat God a ,

en ook mijne vyanden , die daar van d' in-

ftrumenren zijn > de2e uwe groote zonden
wil vergeeven > en u niet dagen voor zijn

fcherp gerigte om van uwonprinfelijken

wieden handel over my naauwkeurig re-

kenfehap te geevcn in dien algemeinen dag

des oordeels ; alwaar , fo wel gy als ik felfs,

baaft zullen moeten verfchynen,- en voor
wiens oordeel ik niet en twefel (wat gevoe-

len ook de wereld nu van my heeft) of myn
onfchuld zal openbaar kennelijk worden >

en ten vollen blyken.

Mijn laatfte en eenige verzoek -bede is,

dat ik alleen den laft van uw genades onge-

nade mag dragen , en niet treffen d' onno-
zele zielen van die arme Heeren., dewel-
ke, fo ik verlraan heb , om mijnent wil

in een naauwe gevangenis zitten. Indien ik

ooit genade in uwe oogen gevonden heb,
indien ooit de naam van AnnaBoleyn lief-

lijk in uwe ooren geklonken heeft, folaat

my dan deze verzoek-bede verwerven ; en
hier na zal ik uw genade niet meer laftig

vallen, maar eindigen met mijn ernftige

gebeden tot God, dat hy uwe genade in

zijn goede befcherminge neme , en u in

alle uwe daden onderrichte. Uit mijn

droevig Gevangenbuis in denTour , den 6.

May*

Uwe %eer Eerbaars tn getrouwe Huisvrouw ,

ANNA BOLEYN.

1X11. Het
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L X l L

Het gevoelen over de ffamen-roepinge van algemeene Kerkelijke ver-

gaderingen. In 't licht gegeeven door den Heer Herben uit het

Origineel.

WAt nu d' algemene Kerkelijke ver-

gaderingen aangaat, gelijk als wy
(door de langduirige ervarenheid geleerr

zijnde,) volkomen weten datter nooit iets

ran onze Voorzaaten bedagt, uitgevon-

den noch ingeftelt is geweeft , of tegen-

woordig ingeftelt word > dat dienltigerof

meer nodig is tot beveiliging van ons ge-

loof , tot uitroeying van ketteryen , tot

vernietiging van Secien en verdeehheden ;

en eindelijk, om Godts volk te brengen

tot eenerlei volkomen vereeniging en een-

dragt in'tftuk van religie, dan dat men
algemeene Kerkelijke vergaderingen on-

derhouden vermits dat dezelve wettelijk

gefchieden en in den- H. Geeft by een ver-

gaderen , en met eenen ook overeen ko-

men fo wel met de veiligheiden middel-

matigheid der plaatfen , als met alle ander

poinclen dtenftig en noodig tot die heilza-

me en godvruchtige inftellinge en gebruik,

daar fe toe van begin aan in de eerfte Kerke
bedagt en gebruikt zijn geweeft: fo is't ook
dat wy in het tegendeel , uit ondervinding
geleer t zijnde,van gevoelen zyn en oordee-

len,datter niets in de wereld voor de ge-

meene welftantdes Chriflendoms fchade-

lijker nog verdei flyker kan zijn, ofwaar
duorde waarheid van Godts heilig woord
"in voorledene oftoekomende tyden eerder

gefchonden of verwoed kan worden , of

waar uit meer twift , tweedragt en andere

Duivelfe werken zouden mogen ontftaan ,

dan als foodanïge algemene Kerkelijke

vergaderingen , niet op een Chriftelijke

en minnelijke wyze worden aangeleid

,

:mar uit eigen boosaardigheid en eerzugt,

af uit andsre werehfe en vleefchlijke in-

zichten en confideratien,volgens het fchry-

ven van Gregoiïus Nazianzenus in zijn

Briefaan Procopius , wiens woorden aldus

luiden : Sic fentio
, ft verum Scribendum

eji , Omnes Conventus Epifccporumfugien-

dosefle> quia nullius Synodi finemvidi bo-

num , neque habentem magisfolutionem ma-
lorum , quam incrementum : Nam cupidi-

tates cententionum & gloritf (fed ne putes me
odiofum ifta fcribenttm) vicunt rationem;

dat is : mijn gevoelen is , %o il^ reehtfchry-

ven \al , dat men alle Kerkelijke vergade-

ringen moet fchuwen 3 al\o il^ nooit gezien

heb datter iets goedts uit Voortgekomen is ,

ofdat[e eengoedeinde bekomen hebben , maar
datter veel eer meer quaats uit ontftaanis

»

nademaalde genegentbcden om der menfch en
ofinien ïlaande te houden en hun eerzucht te

behertigen (doch denkt niet dat ik. dit uit

kwaadaardigheid ƒchryve) in haar altijd de

reden overwonnen heeft. Hierom oordeelen

wy dat Chriftelijke Koningen inzonder-

heid en voor -al met hun gantfche willeen

vermogen behooren en moeten voorzien

en bezorgen Ne fanBiffima hac in parte ma-
jorum inftituta , ad improbijftmos ambiti-

onts aut maliti£ effeBus explendos , diver-

ftjfimofuo fine ir feteratiffimo perveTtantur

:

Neve ad alium,Pratextum pojjint valere , &
longe diverfum ejfeBum Orbi producer e quam
fanBiffmareifacies pr<cfeferat; dat is : dat

d' allerhtil^aamfte infh -Hingen on^er Voor-

ouderen hier in niet verdraay t tn werden tot

een gantfch flrydig engodloos einde , naam-
lijk, om uit te voeren en te voldoen degodloofe

genegenthcden tot eerzucht enbsosheid , noch

onder geen ander dekmantel mogenfchuilen ,

ofergens anders toe dienen dan harefeerdeugt-
fame
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fame en lofllyke gtdaante uiterlyl^aan de me-

reltfchynt te vertonen. En voor eerft dunkt
het ons > dat zy voornamlyk behoorde t o-

verwegen wie de magt heeft om een alge-

mene kerkelyke vergadering by een te roe-

pen. Ten anderen, ofde bygebrachte rede-

nen foo gewichtig en hoogdringende zyn
datfe nootzaaklyk een algemene kerkkely-

ke vergadering vereyffchen, en dat d' on-
heylen op geen ander wyfe te genefen zyn.

Tenderden, wie in de zelve Rechters be-

hoorden te zyn. Ten vierden,wat voor een
order daar in waar te nemen is, en hoe men
met de verftanden en oordeelen der Oud-
vaders te rade moet gaan. Ten vyfden,wat
voor leer-ftukken in te fchikken fyn ofvoor
geftaan moeten worden > nevens verfchei-

den andere zaken die men in alle billikheit

en redelykheid in diergelyke Synoden be-

hoorde waai te nemen. Wat nuheteerfte

poi nel aangaat, wy verftaan dat noch de

Biffchop van Romen, noch eenig ander

Koning van wat (land , ftaat ofconditie hy

ook zy, uit zyn eigen autoriteit een alge

mene kerkkelyke vergadering mag aanleg-

gen of by een roepen zonder een uitdruk-

lyke inwilliginge , toeftemrninge en over-

eenkoming van alle andere Chriften- Ko-
ningen , en voornaamlyk van zodanige >

die in hun eigen Koninkryken en heer-

fchappyen hebben imperium merum , dat

is : het geheel en opperfte gefag en gebiet

over alle haar Onderdanen , zonder eeni-

ge andere opperfte macht of autoriteit te

erkennen. En dat dit de waarheid is, daar

toe worden wy door veele en verfcheyden

fo wel voorbeelden als gewichtige redenen

en autoriteit bewogen : welke wy> om
kortheidts halven , nu tegenwoordig van
ftuk tot ftuk niet en zullen ophalen. En
tot getuigenis dat wy het boven- verhaalde

op defe wyfe duidelyk verftaan en volko-

men oordelen, zo hebben wy onderge-

fchrevene BilTchoppen en de geeftlykheid

by den anderen vergadert en by een geroe-

pen zynde in de Provintie van Cantelberg

,

reprefenterende des felfs geheele geeftlyk-

heid , onfe namen hier onder geftelt op den
20. July , in het Jaar onfes Heeren 1 5 3 <j,

in het 28. Jaar der regeringe van Koning
Henrik d' achfte.

Doenmaals waarender flechts

ij. Biflchoppen in de Provintie

yan Cantelberg ; en Rochefter

voor die tijd vacant lijnde , zo
Lebben van d' andere itfj, 14, dit

ondertekent.

Was ondertekent van Thomas Cromwel,Thomas van
Cantetb erg,Johannes London,en 1 3. Bijfchop*

pen : nevens 49. u> Abten, Priooren, ssiardts-

Diakenen , Dekens, Klerken , en andere Predi-

kanten,

L X I 1 L

inflrutlien voor des Konings gecommitteerde , om f overzien , en een

inventaris te maaken van alle inkomflen, Landen, goederen en Vee,

behoorendetot eenige Kloofters van Monniken, Canoniken, en Non-

nen binnen haare commifie , volgens d Artykelen hier nagejpecificeert.

Het getal van welke Kloofters inyder Graaffchap bepaalt binnen haare

Commijfte aan dezelve Commiffie vafl is. Het Origineel

Z 2 HEN-
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HENRIK de KONING.

VOor eerft ; na dat de verdeling is ge-

fchiet , zullen een Auditeur , een par-

ticulier Ontfanger , een Klerk van het re-

gifter der laatfte vifitatie > nevens drie an-

dere befcheidene Perfonen
, ( welke de

Koningin ider Graaffchap alwaar fodanige

Kloofters zyn , daar toe noemen zal, ) aan

den Gouverneur en der zelver geeftlyke

Perfonen bekent maken het ftatuit der ont-

flaginge, de commiffie , d' oorzaak hun-
net komfte aldaar voor die tyd, en wat
haar voornemen is om te doen.

Als ook ; dat na gedane bekentmakinge,

de voornoemde gecommitteerde, van de

Gouverneurs der Kloofters , ofvan dierge-

yke Amptgenoten, of van andere , na

dat het haar goet dunkken zal dat zyge-

voeglykft. verklaringe konnen doen van

derfelver Kloofters ftant en fchuldige pligt,

een eedt afnemen, om op d'onderge-

fchrevene artykelen verklaaringe te doen,

en antwoord te geven.

Als ook; van wat ordre, regelmentof
Religie het zelve Kloofter of Huis is, en

ofhet een Celleke zy, of niet ; en is het

een Celleke , dan zullen de gecommit-
teerde aan de Gouverneurs van het Huis
een verborgen zegel behandigen , en haar

uit des Konings naam belaften, op een

groore boete, om fonder eenig uitltel te

verfchynen voor den Cancelier die 't opfigt

heeft van de vermeerderinge der inkomfte

van des Konings Kroon , en voor den '

Raad ; en ondertuffchen met het zelve
j

Celleken haar nietbemoeyen , voorenal

eer dat zy vorder weten wat des Konings

believen is.

Als ook; hoe veel geeftlyke Perfonen

ïn het zelve Huis of Kloofter zyn, hoeda-

nig zy hun leven aanftellen , en hoe veel

Priefters datter onder haar zyn, en hoe

veel datter na andere Kloofters van die or-

dre willen gaanj en hoe yeel dienftboden

hetzelve Kloofter doorgaans heeft , mitf-

gaders wat voor andere Perfonen hun on-
derhoud aldaar hebben.

Als ook om te zien hoe veel loot en

fchellen ten naaften by aan het zelve Kloo-

fter zijn , en hoe het daar mede gelegen is.

Als ook j om van ftonden aan af te vor-

deren het zegel van het Convent, nevens

allerhande fchriften, obligatien, brieven

&c. nopende eenige goederen die haar op-

gedragen moeten werden , en dat men de-

zelve wel naauw bewaare, en een perti-

nente inventaris make , tuffchen haar en
den Gouverneur of andere Hooft-mannen
van d' ornamenten , Vaten , Juweelen,
roerende en onroerende goederen , gere-

de penningen , huisraat, gemunt en on-
gemunt gek , die tot dezelve Kloofters van
den eerften dag van voorleden Maart be-

hoorden , en van de waardye daar van , fo

na als doenlijk is , een overdag re maaken.
Hier nevens ook wat het Kloufter fchuldig

is, enaanwien,- en watuitftaandefchul-

den dat het heeft, enbywien.
Als ook ; dat in naauwe bewaring geno-

men werden het gemeene zegel, de Vaten,

Juweelen, gerede penningen, en al wat
meer in den Iaventaris gefpecificeert is ,

en dat de Gouverneur of eenig ander
Hooft- Officier wel toe zie dat fe nieten
komen te verflyten , ten zy dat fe tot het
gebruik van het Kloofter noodzaakelijk
moeten aangeleid werden.

Alsook,- dat zy den Gouverneur of ee-
nig andere Ontfanger van het felfde Kloo-
fter belaften, om geen inkomften van ha-
re Landen t'ontfangen , al eer zy de wille

des Konings zullen hebben verftaan; be-
halven fodanige huur of renten , die zy
noodzaaklijk moeten hebben tot hun ei-

gen onderhoud of tot verdiende locn van
haare Dienftboden.

Als ook i dat zy befcheidemlijk acht

nemen
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nemen op de wooningen behoorende tot

het zelve Kloofter ; te weten , die men
niet gewoon is te verhuuren , en wat fe al-

le jaaren precys waardig mogen zijn, be-

kent maken.
Alsook; hoe veel alle Landen tot het

zelve Kloofter behoorende jaarlijks zou-

den mogen opbrengen , daar van aftrek-

kende al wat uitgegeeven is aan d' een of

d' ander Dienaar van het Kloofter,aanteke-

nende de naamen der geener wien zulke

penningen toe kwamen en betaald zijn 5 en

dat het aan niemant anders en gefchiede.

Als ook i wat voor Landen aan dit Kloo.

fter behoorende fijn verhuurtjen aan wien,

en voor hoe veel jaaren.

Alsook» om naauwkeurigt' onderzoe-

ken wat voor boflchagien » waranden, en

hoe veel Morgen Landts tot dezelve Kloo-

fters fyn behoorende ; en om te vernemen,

fo veel doenlijk is , hoe lang datfe geftaan

hebben, en wat fe waardig zijn.

Als ook i wateenige Gouverneurs van

eenige der voornoemde Kloofters toege-

daan , verhandelt , verkocht , weg-ge-

fchonken of vervreemd hebben } mitsga-

ders wat voor Landen, wooningen, bof-

fchagien en ampren , binnen een jaar her-

waarts , te weten voor den 4. February

laatftleden, zy verhuurt hebben > tot wat

prys, aan wien, en waar toe.

Als ook ,• of 'er ook eenige van de voor-

noemde Godtshuizen overgeflagen en aan

den Thefaurier niet bekent zijn gemaakt,

dat dan de voornoemde gecommitteerden

daar d' opficht van nemen , en na ad venant

de weet doen.

Alsook; dat zy yder Gouverneur van

allediergelijke Kloofters onder haar juris-

dictie forterende , wel fcherp belaften, dat

zy haare Landen bezaayen en omploegen

,

gelijk zy voor dezen gedaan hebben, tot

dat de Koning daar anders van kome te dif-

poneren.

Als ook ; by aldien dat de Koning aan ie-

suand eenig Kloofter , binnen de voor-

noemde verfcheiden limiten dergemelde

commiflle , mogte vereert hebben , de
naam waar van aan de gecommitteerde^
bekent gemaakt zal worden ; dan zullen

deze gecommitteerden voor het contract

daar van nemen van den Gouverrreur, en
een inventaris doen befchryven van het

loot, de klokken, fchulden, goederen,
inkomften, zilverwerk, juweelen , &c.
tot des Konings gebruik ; en zullen de goe-
deren , inkomften &c. verkoopen , be-

halven alleen het filverwerk en de juwelen.

Als ook 5 dat deze gecommitteerden
van yder fodanig Kloofter fodanigegeefte-

lijke Perfoonen die by de zelfde Religie

willen blyven , naar zeker ander groote
Kloofter van die Religie , volgens haare
difcretie , zullen zenden , met een brief
aan den Gouverneur om haar aan te ne-
men; en dat men de geene die geen geq-
ftelijk habyt willen aanvaarden , zenden
zal naar den Heer van Cantelberg en den
Heer Cancelier , om fodanige bedienin-
gen, daarzy toe bequaam mochten zijn,

t' aanvaarden ; en gemelde "Commiflarif-
fen zullen haar een Briefmede geven.

Als ook ; dat deze gecommitteerden
aan gemelde Perfoonen behoorlijke veree-
ringen zullen geeven , na de verre gele-

gentheid der plaatfe en volgens haare dif-

cretie.

Als ook ,' dat defe gecommitteerden
den Gouverneur zullen belaften te gaan
na den Cancelier van d'augmentaue om'
zijn Jaarlijks Salaris erVPenfioen.

Alsook; by aldien dat aan den Koning
eenig Kloofter by ondertekening over ge-
geeven zy, dan zullen de gecommitteer-
den in alle deelen haar reguleren na het for-

mulier der Kloofters, die de Koning aan
eenig ander Perfoon gegeven heef r.

Alsook; dat yder een van defe gecom-
mitteerden , wien de toezicht van meer
dan een Graaffchap binnen de paaien van
hunne cornmiflie aanbevolen is, dat zy,
foo dra als zy het eene Graaffchap , zijnde-

Z
3. een
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een gedeelte van haar laft , in maniere

voornoemd , over zien zullen hebben ,

aan den Cancelier van her Hof, died'op-

Jigt van d' inkomften van des Konings

Kroon heefc, een invenraris van alles toe-

zenden, volgens gemelde inftrudien ; en

wat zy al in yder Graaffchap van haar foo

overzien uitgericht hebben ; en alib voort-

varen tot een ander Graaffchap; enalfoo

de weet doen van alle gepalTeei de ofdoor-

Authentykc STUKKEN
reifde Graaffchappen , die onder hun toe-

zicht behooren; en dan aldaar ter plaat fe

te vertoeven, en des Konings vorder be-
lieven af te wachten.

Als ook j byaldien gemelde gecommit-
teerden maar een Graaffchap is aanbevo-
len, datzy dan den voornoemden Cance-
lier daar van , als te vooren , zullen ver-

wittigen , en aldaar op des Konings vorder
r
begeerte wagten.

L X I V'

Beveden , door d' autoriteit van zijn Koninglijke Hoogheid , gegeeven

aan de Geeftelijke Perfoonen van dit Rijk.

Regifter. Cramner Fol. 47,

ÏNdeNameGodts, Amen. In het Jaar

onfes Heere 1 5 3 6. en in het 28. Jaar van

de Regeringe van onzen fouverain Heer ,

Henrik de VIII. Koning van Engeland en

Vrankrijk, heb ik Thomas Cromwel,Rid-
<ier,Heer Cromwel,bewaarder van het ze-

gel van onfen voornoemde fouverain Heer
Koning , en des felfs Stedehouder, aan-

gaande alle zijn Kerklijke jurifdi&ien bin-

nen dit Koningrijk, ( bezoekfgedaan heb-

bende,door des Konings opperde Kerkke-

lijke macht , van het Volk en de Geeftlijk-

heid van dit Bifdom van———door mijn

getrouwe gecommirteerde wettelijk

voor dit deel daar toe gedeputeerr:) ter ee-

re van God almagtig en van zijn Ko ningly-

keMajefteit, en tot welftant van zijn Ko-

ningryk en tot vermeerdering van de deugt

in het zelve , ingeirelt en beftemt deze na-

volgende Willekeuren om onderhouden

en nagekomen re worden van de Deken,
Priefters , Vicariffen 3 Curateurs, loonrrek-

kende Dienaars, Ziel bezorgers>en van alle

andere die eenige geeftlijke bedieningen

hebben in dit Bifdom , op boete hier na ge-

fpecijficeert , en daar toe geordineert.

I. Dat de Deken, Priefters, VicariiTen

en andere, welke ergens in dit Bifdom
Ziel-beforgers fyn

,
getroulyk waarnemen

en onderhouden zullen , voor fo veel als in

haar vermogen is , en doen waarnemen en

onderhouden alle wetten en infettingen

van dit Koningryk , gemaakt totvernie-

tiginge en uitroeyinge van de gewaande en

mifbruykte macht en jurifdidie van den

BilTchop van Romen binnen dit Ryk : en

tot opbouwinge en beteftiginge van des

Konings autoriteit in het zelve, als het

Opper hooft der Kerke van Engeland ; en

zy zullen, nahun uirerfte verftand , ken-

nis en geleertheid , zuiverlyk , ongeveinfd--

lyk en in alle oprechtigheid verklaaren,

verkondigen en uitleggen , in de drie naaft-

volgende maanden alle Sondagen eenmaal,

en daar na ten minften twe maal alle vie-

rendeel Jaars in haare predikatien en ande-

re veigaderingen , dar de geweldige magt
en jurifdiftie van de BilTchop van Romen

,

op de wet Godrs in het allerminfte niet

fteunende noch gegrondtveftzynde, met
groot recht en reden afgefchaft en vernie-

tigt is ge weeft i wefhalven zy hem gener-

ley
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Jey gehoorfaamheid noch onderdanigheid

fchuldig zyn ; en dat des Konings macht in

zyn rechtsgebied, onder Godt, d'aller-

hoogfte is 5 wien alle menfehen, binnen

het zelve Koningrykj fchuldig zyn, uit

kracht van Godts gebodt , te bewyfen alle

getrouheid en gehoorfaamheid , boven al-

le andere Machten enPotentaten.

2. Nademaal datter zekere artykelen

onlangs beraamt endoor d' autoriteit van

zyn Koninglyke Majefteit in 't licht gege-

ven zyn , en toegeftaan van de Biffchop-

pen en geeftelykheid van dit fyn Ryk in ha-

re Kerkelyke vergaderingen; waar van

zommige noodig zyn om onderhouden en

gelooft te worden ter zaligheid j en dat

d' andere betreffen en leeren zekere cere-

moniën > dienft-pleegingen en Kerkkely-

ke gewoonten , die wel voegen onderhou-

den en gebruikt te worden tot handhavin-

ge van een gefchikte en borgerlyke order :

zo zullen dan de Deken , Priefters , en an-

dere Ziel-beforgers , de voornoemde arti-

kelen den gene die haar aanbevolen zyn

,

in haare fermoenen en andere by eenkom-
ften zodanig uitleggen en verklaren , dat

zy klaar mogen fien en weten welke daar

van nodig zyn om te betrachten en t' on-

derhouden tot zaligheit hunner zielen ;

en welke onnoodigzynde , de betaamlyke

en borgerlyke order der voornoemde Ker-

ke betreffen : volgens het bevel en de ve-r-

maninge , door d
r
autoriteit , van zyn Ko-

ninglyke Majefteit, haar voor delen ge-

geven.

5. Dat zy den genen die hun aanbevo-

len zyn met eenen ook verklaaren zullen

d' artykelen beraamt, in 't licht gegeven
en onlangs geautorifeert tot affchaffin^e

van zekere overtollige Heilige dagen , vol-

gens de kragt en inhoud der zei ver artyke-

len : en hare Parochianen vermanen tot

een beftipte onderhoudingeen nakominge
daar van, als zaken die met eenparige

ftemmen en van hoogerhand eerlyk be-

forgt , bellaren en beveiïigt zyn , tot wel-

1%.
ftand, gerief en voordeel vanditgantfche
Koningryk.

4. Öp dat ook alle fuperftitie en ge-

veinftheid, die in der menfehen herten

gekropen zyn , verdwynen en vergaan mo-
gen , zo zullen zy geen beelden , reliquien

noch mirakelen , om fuperftitie of gewins-
halven , vertonen noch roemen ; infgelyks

ook op generley wyfe het volk mifleiden of
aanporre om bede vaarden tot defe of die

Heilige te gaan doen , anders dan toege-

laten word in d' artykelen onlangs uitgege-

ven door autoriteit van zyn Koningl}ke
Majefteit en toegeftaan is by de Biffchop-

penen Geeftlykheid in dit zyn Ryk in hun
algemeene vergadering 5 als of het in de
macht van defe of die heilige beftond , om
de menfehen deze of die weldaaden toe te

dienen j daar men alle goedheid , gefont-
heid en genade by God alleen behoorde te
verzoeken en van hem af te wachten , die
daareigentlijkd'Oorfprong en Bron-ader
van is , en niemant anders 5 alfo fe vaa
hem op ons moeten afdaalen : maar in

het tegendeel zullen zy, fo wel haare Pa-
rochiaanen als andere Pelgrims, vermaa-
nen, om haar veel eer te fchikken tot het

onderhouden van Godts geboden, en tot

het nakomen van zijne werken der liefde:

haar inboezemende dat zy Gode meer
zullen behaagen met lighaamlijk arbeid

te doen , hun beroep vlytig waar te ne-

men , enneerftigtezijn in haar eigenhuis

voor te ftaan , dan met fodanige pelgrima-

gieft en bedevaarden t' aan vaarden ; en dat.

het meer dienen zal rot gezondheid hun-

ner zielen, dat zy aan d' arme en behoef-

tige menfehen hefteden 't geene zy aan de
voornoemde beelden en reliquien zouden-

wille doen.

^. De boven gemelde Perfonen zullen

ook in haare predikatien en andere byeen-

komften de Vaders en Moeders, de Mee»
fters en Opzienders der jeugd , hun aanbe-

volen, vermanen en leeren,ofdoen verma-

nen en leeren 3 hare kinderen en dienftbo-
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den zelfs van hunne kindtsheid af, haar

Vader Ons , d' Artykelen van ons geloof,

en de tien geboden , in hun Moeders taal

:

en dezelve fo geleert en onderwezen zijn-

de , zullen zy haar het zelve dikmaals doen

opzeggen , en alfoo infeherpen. Op dat

nu zulks te gemakkelijker mag gefchieden,

fo zullen de voornoemde Peifoonen in ha-

re Predikatien iangfaamlijk en duidelijk

verhaalen het Vader Ons , d' artykelen

onfes geloofs , en de tien geboden , ver-

handelende nu op deze > dan op die dag

t'elkens een zeker gedeelte daar van , tot

dat zy die altemaal by artykelen van bui-

ten geleert zullen hebben. En dat hier toe

de gemelde Vaders en Moeders , Mee-
fters en Voogden , haare kinderen en

Dienftboden , van kints been aan terfcho-

lelaatengaan> of by eenige eerlijke han-

tering en beroep of Land-bouwery haar

belleden : de Vaders , Moeders , -Mee-
fters &c. die daar d'opficht van hebben
vermanende, radende, en voor fo veel in

.haar vermogen is, in haare predicatien,

t' famen-fpraak , als anderfins , de Vaders

,

Moeders Sec. vermaanende, dat zy wel
vlytig toezien dat de kinderen haar aanbe-

voolen , in geenerley wyfe tot luyigheid

of ledigheid begee ven , op dat zy niet daar

nat'eeniger tyd by gebrek van eenige eer-

lijke hanteringe of onderhoud genood-
zaakt worden tot armoede, en by gevolg
tot bedelen , fteelen en een ongebonden
leeven te vervallen ; aangezien dat men
daaglijks ziet dat verfcheiden kloeke fter-

ke mannen, fommige tot bedelary , an-

dere tot dievery,moordery,anderefche!m-

ltukken haar begeeven > dewelke nader,

hand tot groot ongemak en ellende gera-

kende , bunne vrienden en voogden een

groot gedeelte daar van verwyten , en te

lalle leggen , die haar in hunne jeugtfoluy

en ledig lieten heengaan: daar zy anders

in eenige goede wetenfehappen , konften

ofhanteringen welopgevoed geweeft fijn-

de, haar eigen Huisgezin hadden konnen

regeren > haar zelven verzorgen , en de

gemeente grooten dienft doen.

6. Dat ook de voornoemde Priefters ,

VicarilTen en andere Ziel-beforgers naeuw
toefien en wel forge dragen , dat de Sacra-

menten met alle behoorlyke eerbiedigheid

in hare karfpels bedient werden ; en zo het

t'eeniger tyd , om redenen in de plakkaten

van dit Koningryk uit gedrukt of door by-

zonder toelaunge van zyn Koninglyke
Majefteit mogt komen te gebeuren, dat

zy hun dienft niet en zoudep, konnen waar-
nemen , dat zy dan geen onbedreven noch
ongdeert Perfoon hun bedieninge laaten

doen, maar een die vroom, wel geleert

en ervaaren is , die d' onnoofele en onkun-
dige heilfame leere konnen voordragen ,

en die op een d waal-weg zyn , te regt bren-
gen; en dat zy haar auyd laten fien, dat
noch zy , noch hare VicarilTen hun eigen
profyt, eere noch voordeel foeken, maar
alleen de behoudenis en zaaligheid der zie-

len haar aanbevolen , en d' eere Godts be-
hertigen.

7. De gemelde Deken, Predikanten,

VicarilTen , Priefters ofZiel-beforgers ful-

len ook. in generley wyle, op een onbe-
hoorlyke tyd, noch om geen ander oor-

zaak, dan om zeekere eerlykenootwen-
digheid eenige herbergen gaan beibeken j

zyen zullen ook niet 's middags noch 'sa-

vonts na den eten tot drinkken of gulfig-

heid haar begeven ; noch ook by dag ofby
nacht met tiktakken of met de kaart te fpe-

len&c. hun tyd onnuttelyk doorbrengen;
maar als zy wat tyd over hebben, zullen

zy een capittel of twe lefen of hooren lefen

uit de Heilige Schrift, ofmetdiergelyke
andere oeffening haar befig houden ,• en

dat zy altyd doen dateerlykisenbetaam-
lyk , dienende tot nut en voordeel van
het gemeene beft, immer en altoos ge-

denkende , dat zy andere menfehen in zuy-

verheid en heyiigheid behoorde t'over-

treffen,en in alle Chriftelyke deugden haar

tot een baken en voorbeelt te ftrekken.

S- Daar-
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8. Daarenboven, alfo de Kerkkelyke

goederen genoemt worden de goederen
der Armen i en dar op defe dagen nier min
befpeurt word dan datzy daar van onder-
houden worden: foozullen dan alle Prie-

fters, VicarhTen ,. loon-rrekkende Diena-
ren, Prebendariffen , en andere dieeeni-

ge bediening hebben in dit Bifdom , en
die van hun bezolding alleen niet en behoe-

ven te leeven, maar die ruim 220. gulden
jaarlijks in dit Bifdom, ofeldeis, konnen
verteeren, deze zullen alle jaaren onder
d* Armen van haare Parochie, of aan an-

dere inwoonderen aldaar , uitdeden ; in de

tegenwoordigheid van de Koffer of van ze-

ker eerlijk man van het karfpel , het 40.

deel van de vruchten en inkomffen van ge-

melde bedieningen : om niet voor ondank-

baare gebrandmerkt te worden; dewelke

fo veel voor haar zei ven behoudende , den

veertigften penning het arme volk niet ge-

negen zijn te laaten toekomen van die Pa-

rochie, daar zy fo veel vruchten en voor-

deel van trekken.

9. En om geleerde mannen totuitvoe-

ringe van het verhaalde hier na te berer

aan te moedigen ; fo zal yder Prieff er , Vi-

caris , Kofter of die een zeker bedienirg

heeft in dit Bifdom, trekkende ofgenie-

tende alle jaaren duizend of 1100. gulden

zal een taamlijke portie daar van uitdeden

aan eenen Student » en voor fo veel dui-

zend guldensmeer als hy trekt, zal hy ge-

lijke portie geeven aan de hooge Schooien

van Oxford of Cambridg , of aan andere

geringer Schooien» dewelke, na dat zy

in weetenfehap en geleerdheid toegeno-

men hebben , medemakkers mogen wor-

den van haare voorftanders , foo in het

prediken als anderfins in haare bedieningen

waar te nemen ,• of anders , des noodts

zijnde, de Gemeinten-ftaat met raad en

daad konnen dienftigzijn.

I o. Dat ook alleTrieffers, Vicariflen en
Koffers die eenige Kerken of Capellenin
dit Bifdom, bedienen, zullen tot repara-

tie der zelver , als fe komen te vervallen »

uitreiken het vyfde deel hunner bezolding,

tot datfe geheel en al wederom opgebouwt
zijn ; en zy zullen defelve fo opgebouwt
zijnde , in fo goeden ftant altyd. onder-
houden.

11. Eindelijk en ten laatffen , zullefl

de gemelde Deken, Priefters, VicarifTen s

Koffers en alle die in bediening zijn alle de-

ze inzettingen op het allerfcherpfte nako-

men en onderhouden , op boete van op-

gefchott of afgezet te worden van haare

bediening , tot dat zy hier in hun fchuldi-

ge plicht komen te volbrengen.

L X V.

Cromwels Brief aan Schaxton , BiJJchop van Sarum
, genomen uit een

Copy , gefchreven van zijn Secretaris ofgeheim-Schryver.

Cotton Libr. Cleop. E, 4,

MYN HEEft.,

NA hertelijke groetenis , kan ik niet

nalaten van my niet alleen te ver-

wonderen , (datgy, wien ik voor mijn

getrouwen vriend aangenomen hadde , my
reroordeelen zoud, als blijkt uit uwen

brief,) maar ook te verheugen, datgy zo
recht uit de borft fpreekt. Ik zouw u dank-
ken dat gyfo rond gaat in uw fchrijven en
fo openhertig in uwe vermaningen , ten

ware gy met meerder achterdogt fchijnt

A a inge-
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ingenomen te zijn dan fodanig een BifTchop

van uw Ordre betaamt : en (om te feggen

dat my nog meer bedroeft) een fnooder ge-

voelen van my hebt als ik dacht dat iemand
van uwe geleerdheid ofwetenfchapkonde
hebben. Ik heb een zeker Text van fchrif-

tuur uit uw hand in de mijne genomen •

ingeval dat, na voorgaande overdenkkin-
ge, mijn ampt my daer toe heeft verplicht,

wat reden hebt gydan om te klagen ? had
ik zulkx gedaan ofuit eergierigheid , of uit

een meening om uw achtbaarheid te belee-

digen , dan had gy met my over de zaak

mogen twiften ; dog had gy evenwel toen

op een lachtmoediger wyfe aangegaan , dan
had ik niet alleen te vroeger mijn misflag

verbetert, maar ik zouw ook meerder re-

den gehad hebben om te oordeelen dat uw
khrijven aan my uit een vriendelijk ge-

moed was ontftaan. Zïjt gy over mijn

fcherpe brief verftoort , hoe konnen dan

uwegramfteurige woorden (ik hadfe by na

met een andere naam gedoopt) my verma-

ken ? Ikhadopu verfogtdatgy in uwe be-

diening niet al te ftraf zoud gaan , durus

tfl hicfermo • dit noemt gy een hard woord;

en gedaan hebbende , vangt gy wederom
aan , even al eens als of alles gefegt fijnde,

alles nog achter bleef. Hebt gy geen ftraf-

heid gebruikt , fobenik, weeft daar van

verfekert, daar over fo verheugt als ik be-

hoorde te zijn : en of fchoongy niet ver-

blyd en zijt , echter op het klagen verbind

my myrl ampt om den geenen tehulpete
komen die fig fegt overweldigt te zijn ,

en genoodfaakt word ongelyk te lyden.

Ik ben fo onderrigt geweeft, en dat van

Ferfoonen wien ik meer geloof gaf dan

ik hier namaals gefindben om te doen, fo

fy my wat wijs gemaakt hebben , gelyk als

gy my woud doen gelooven. Sy aldus kla-

gende , kond ik haar minder doen dan haar

födanige genees- middelen toeftaan , als fijn

Koninklyke Majefteyt en fijn wetten aan

alle fijn Onderdanen fonder onderfcheid

geven ? mogt ik ook niet eenigfins giflen

dat gy den voorlefer Rogier London te

harder aantaftcde , om dat gy graag uwen
Dienaar die bediening had willen opdra-

gen > Myn Heer , gy had u felven vry lang-

moediger, ik en wil niet feggen vry voor-

figtiger getoont , indien gy u had laten

vergenoegen met haar wettelyk appel, en

myn wettelyke beladingen , en ons veel

eer fchriftelyk wat breeder van de faak had-

de geinformeert, dan aldus met felle woor-
den my re wülen vermeefteren , en met
een fcherpe betuiginge van de Schriftuer

t'overwinnen, het welke, Cgelyk ik wete
hoe men arbeyden moet , fo verlaat ik my
ook op God die al fo grooten Leer-meefter
is als gy zyt) aireede is gedaan; volgens

welke Schriftuer-plaats , het my niet en
betaamt , 't is ook myn gewoonte niet van
wel te doen roem te dragen; ik weet wie
alles , dat by my wel gewrogt is , werkt ; en
daar hy de werker alleen is , wil ik my niet

onderwinden hem dit ongelyk aan te doen*
om te arbeyden , en my felven dank te we-
ten; dies niettemin gelyk ik hem gedurig

dank dat het zyne goetheit gelieft heeft my
tegebruyken voor een werktuig, endoor
my iets uit te werkken , fo vertrouw ik dat

ikalfobereydwilligbenomhem , na myn
klein vermogen, in myn beroep te dienen >

als gy ugenootzaakt vind dimmer van my
te fchryven, dan gy behoort te denkken.

Myn gebed is,dat Godt my niet langer laat

leven dan ik graag myn ampt fou willen be-

dienen (in <edificationem) totjlichtinge , en
niet {in deft-ruftionem) tot verwoeflinge , ge-

lvk gy my wilt wys maken dat ik doe.

God,fegt gy, zal over zulk ^en macht als ik

gebruike een oordeel ftryken , vlak uit me-
nende dat ik de bedieninge , daar my God
en zyn Koninglyke Majefteit in geftelt heb-

ben , mifbruike. God » fegik, zal zoda-

nige Rechters als gy zyt oordelen, en de

gedachten die gy mifbruikt u te lafte leg-

gen : gy doet zo wel niet als ik wilde dat

gy foud doen , by aldien gy zulk een gevoe-

len van my hebt » als uwe brieven my doen
denken
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denken dat gy hebt. De mifdaad die gv my
te Jafte Jegt is grooter dan ik kan , ofbe-
hoorde» te dragen ; onwaarachtiger, ver-

trouw ik, dan de gene zullen konnenbe-
wyfen , die daar meeit toe genegen xyn.

Hetisvreemt, fegt gy, dat ik u niet en
wilde fchryven noch mondeling laten we-
ten hoe gy u dragen zoud in de zaak van de
Paapfe Monniken van Abington j en dat

d' Abt van Redding van ftonden aan fchry-

ven van my konde bekomen om uwen
regtvaerdigen handel te fluiten. Dat was
demeningevan myn fchryven niet, ik en

was niet gefint om u in uw regtvaerdig be

dryf hinderlykte zyn, maar veel eer om
te verfoeken dat gy geregtlyk te werk zoud
gaan ,• ik en was ook niet haaftig met te

fchryven aan den Abt , hoewel ik bereydt-

williger ben om hem te helpen die van on-

gelyk klaagt, dan ik my genoorzaakt vin-

de om den genen vorde.lyk te zyn, die

een Perfoon geftrafc wil hebben, van wiens
rriiidaad ik niet verzekert en ben. Ik en

heb u niet geantwooi d , een vreemde zaak 1

Myn Heer, ik dagt dat gy beter kennis

van myn zaaken had, dan dat gy daaiom
oordelen fond dat ik uw vriend niet en wasi

gy had veel eer mogen denken dat ik met
andere affairen al te veel belemmert was

,

en dat de geene die om den Abt een ver-

zoek deden, haar tyd beter wiften te be-

ramen dan gy. Ymant fou veel eer mogen
denken dat gy vante vooren giootlijksop
my mifnoegt waart geweeft,dan dat gy hier

eenige gewichtige reden zoud hebben om
te oordelen, dat ik u niet toegedaan ben.
Wat nu uwe heerlijkheid ofwooninge ,

belangt , gy moet uw voorrecht gebruiken
als u geleent , fo lang als gy 't zelve wel ge-
bruikt , dat is, na de zin en het welbehagen
dergeenerdie u het fel ve verleent hebben.
Ik en heb nogdesMonniks,nog de zaak van
iemand anders by der hand genomen, om
fodanige voor te ftaan , welkers oprechten
handel haar niet en kan voorftaan noch
verdedigen. Neen , ik denk dat gy weet

dat ik zulke Lezers van de Schriftuur al fo

weinig liefheb als gy : gave God dat man-

nen van fodanige bediening alsgyzijtzoo

vlytig toezagen dat alles in haareBifdom-

men na behooren wel toeging, als ik ge-

negen ben om twift-zaaken byte leggen,

als ik fe weet ; had gy zelfs op die tijd llegs

halffo veel moeite genomen om fodanige

zaaken tegens hem in te brengen alsgy nu

doet , gy en zoud geen oorzaak ja geen ge-

legentheid gehad hebben om te giffen ofik

uwel of kwalijk toegedaan ben, noch ik:

de moeite om u t' antwoorden. Mijn
Heer, ik bid u, fo lang als ik uw vriend

ben, wilt my daar voor erkennen en aan-

neemen, want fo ik die nieten waare, of

wift ik eenige reden waarom ik die niet

en behoorde te zijn, dan fou ik niet eens

fchroomen om u te toonen watmy vanu
.ifkeerig hadde gemaakt; en als dan zoud

gv haalt gewaar worden dat mijn moeye-
l

; jkheid niet Janger duuren zou , dan ik

daar toe reden hadde. Ik flaoveruwzeg-

gen (JN emo l<xditur , nifi afe ipfo : Niemartt

komt in lyden ofby brengt 'er %ich %elven toe,)

enbidde met u dit eerfte deel, on\e Heere

ontfirme %ich myner;het ander deel en raakt

mijn gebed niet , dat God my wil bekeren

,

alfo hy mijn Rechter is; het kan gebeu-

ren dat ik te met een miflag mag hebben by
gebrek van kennis, doch willens en wee-

tens zal ik fe niet gedogen die mifdoen i ik

en wil niemand eenig leetdoen , wiende
vroomheid en des Konings wetten nieten

verltooten. Wilt gy zelfs u zelven niet on-

der de voet helpen , ik en heb niet minder

in den zin dan u in ongemak te helpen»

heb ik u voor dezen eenige dienft gedaan,

dat is my lief: ik heb het aan uwenitanc

en conditie getoont, en niet aan uw Per-

foon ; fo u dezelve by blyven , dan kan

mijn goede genegentheid u niet verlaaten

,

tenzy dat uw gebet verhoord werde, te

weeten , dat mijn berte mag omgek^ert

worden. Ik verzeker u dat ik ten allerhoog-

ften yerblyd ben om debedieningediegy

Aa 2 bekleed,
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bekleed, en zal , na mijn vermogen , u

daar in behulplaam zijn , uw achtbaarheit

Ophouden, en uby uw kudde , en elders,

aanzien doen hebben, foo lang als ik u ge-

trouw bevinde in uw plicht , volgens ofna

eifch van uw beroep. Ik en wil niet, als

gy begeert , u een goede Heer zijn : ik

ben , en hebbe geweeft , uw vriend , en

neem u voor de myne aan ; werp alle yde-

le achterdocht weg ,^ laat een onbedagt-

faam oordeel heerfchen over menfehen

van minder wysheid en verftant > hertnek-

kigheid betaamt alle lieden veel eer dan

een Biflchop , die ons altyd behoorde te

leeren om het geene wy willen graag te la-

ten vaaren , alfo gy niet krygen meugt het

geene gy wilt. Hier zegt gy (Chriftus pau-

ferts facit & ditat ) Chriftus maakt arm en

rijk* Dominus dedit , Dominus abslalit :

4e Heerebee[tgegeeven, de Heere beeftgene-

men , tot wat einde brengt gy dit by ? Sit

nomen Domini benedi&um , ge^egent fy
de

naame des Heere > dit kan men altyd infehik-

ken , dit komt altyd wel te pas ,• ofanders,

fo hoogen Godgeleerde alsgyzijt, fouik

zeggen dat het hier niet wel te pas gebragt

was , fo gy niet beter en wifte dan waar het

beter uw wille in het geheel dan iets altoos
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daar van t' ontberen. Ikbiddeu, leert de
lydfaamheid beter met uw werken , of
anders fpreekt daar fo weinig van als gy
kunt. MijnHeer, gy foudlichtlijkeenen

ander in mijn plaats konnen gekregen heb-

ben , die fo langmoedig tegen u niet en fou

zijn, daar men fo weinig byu vind; doch
ik kan dit uw fchryven en defc uwe moeye-
lijkheid al immers fo wel over 't hooft zien

als ik my , vertrouw ik , wachten kan voor

pluimftrykers. Aangaande den Abt Red-
ding en zijn Monnik, ikmerkedatzyfo-
danig zijn als gy zegt, ik zal met haar han-
delen na mijn goed-dunken ; gy zult met
uwen plicht waar te neemen wel doen , en
fo doende , hebt gy geen reden om aan
mijn vriendfehap te twyfelen; doch zoo
niet, dan moet ik u zeggen, om rond met
u te gaan , dat met uw zaak aan myte trek-

ken , ik flegts mijn Ampt volvoere ; gy
gaat verder dan uw Ampt toelaat met my
in de mijne te gebruiken fo hard aan te

taften ; indien gy niet meer fo en doet>
zie ik al het gepalfeerde door de vingeren

,

en bied u aan fo veel vriendfehap , als gy
met recht van my foud konnen begeeren.

Vaart wel.

L X V I.

Het Vonnis van Paus Paulus de III. gewezen over Koning Henrik de VUL

Het Verdoemen en Bannen van Henrik de VIII. Koning van

Engeland , en van zijne Medeftanders en makkers

,

met byvoeginge van andere ftraffen.

Vaulus Biffcbop vanRomen, Dienftknecht derDienftknechtenGodts 3
tot een eeuwige

gedagtenis der %aake.

Cherubini Bullarium Tom. 2- Pag. 704,

VAn de gene die in zyne voorfienig- 1 wonderbaarlyke Wyfe alles doet beweger*

heid, onbeweeglyk blyvendeopeen
|
(ftedehouderszynde, door de beftieringe

der
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der Goddelyke goedertierenheid , hoewel

wyonverdientdefe bediening opderAar-
1 den zyn bekledende , en geftelt" in den ftoel

van geregtigheid , volgens de voorfeggin-

ge van den Profeet Jeremias, dewelke iegt:

Siet 3 ik^heb u geftelt over Volkeren en K^o-

ningryke om of te flukken en uit te roeyen ,

om te bouwen en te planten , voerende

d'opperfte heerfchappy over alle Konin-

gen op den gantfchen Aard-bodem en over

alle Volkeren : ) en die goedertieren en

barmhertig zijnde , zijne rechtveerdig-

heid met barmhertigheid matigt, en die

hy onboetveerdig bevind nietgeftrengen

ftraft, voor en al eer dat hy fe dreigt , dog

die geduurig zondigen en in haare zonden

volharden* als fe de paaien vandemaate

der barmhertigheid re buitengaan, daar

over het gewelt van gerechtigheid oefFent

,

op dat zy ten minden uit vreefe voor de

ftraffe tot bedenkinge mochten komen en

haar bekeefen : wy, feg ik , in Godts voet-

flappen tredende, worden gedrongen uit

een yver die wy voor d' Apoftolifche Stoel

hebben , om vlytigzorge te draagen voor

den heilzamen ftant van alle Perfoonen die

ons uit den Hemel aanbevolen zijn , en

tegen te gaan de dwaalirigen en lafteringen

diewy door des ouden Viandtsfchalkheid

over ons hooft zien hangen , en d' uitfpo-

righeden en groove en aanftootelijke mif-

daaden met behoorlijke geftrengheid in

den toom te houden ; en om , volgens den
Apoftel, d' ongehoorzaamheid derfcha-

pen dapper te ftraffen , op dat de mifdadi-

gealfo berouw mogen hebben dat zy God
tot toorn hebben verwekt , en dat zulks

voor andere tot een heilzaam fpiegelmag

ftrekken > om haar in het toekomende
daar van te wagten.

Voorwaar, fo wanneer ons nu onlangs
j

verhaalt wierd dat Henrik Koning van En-
f

geland, (hoewel dat hy, ten tyde van het
f

Paufdom van Paus Leo de X. Hooglofly- I

ker memorie onfen voorganger , dedwa- I

lingen van verfcheyden ketters, dikmaals '

van d' Apoftolifche ftoel en Heilige Concï-
lien in voorleden tyden verdoemt , en nu

laatft in onfe eeuwe door het voefter-kine

des verderfs Marten Luther op de baan ge-

bracht en vernieuwt , uit een yver tot het

Catholyk geloof en, uit een drift van devo-
tie tot de voornoemde ftoel aangeprikkelt

zynde, opeen niet min geleerde dan god-

vruchtige wyfe door eenzeker boek daar-

enboven van hem gemaakt , wederlegc

hadde , waarmede de zelve Koning groote

eere ingelegt en de benaminge van befeher-

mer des geloofs behaair heeft, ) van het

recht geloofen Apoftolifch pad afdwalen-

de ,en niet gedenkende aan zyn eigen Talig-

heid , goede naam en faam , na dat hy in

het openbaar voor de Kerk een huwlyk
hadde ingegaan met onfen zeer geliefden

Dochter in Chriftus Catharina > Konin-
ginne van Engeland , met wien hy etlykc

jaaren geleeft, en by wien hy, ftaande

het voornoemde houwelyk dikmaals kin-

deren hadde geteelt , en fonder eenige wet-
telyke reden en regen het verbod der Kerke
haar verlaten hebbende , mer een zeker
Engelfe Vrouw, Anna Bolein genaamt,
in den echten-ftaat is getreden , en dat nog
by gemelde Catharinaas leven ,• en alfotot

fnooder ftukken vervallende , fig niet ont-

zien heeft uit te geven zekere wetten ofal-
gemene t' famenftellïngen , waar door hy
zyn onderdanen , felfs op lyfs ftraffe ge-
dwongen heeft om zekere ketterfche en
fcheurfuchtige artykelen ftaande te hou-
den , waar van dit ook eene was , dat de
Paus van Romen het Hooft der Kerke en
Chrifti ftede-houder niet en is, maar dat

hy felfs in de Kerke van Engeland voor het
opperfte Hooft alleen was t' erkennen.
Hiermede ng niet vergenoegende, heeft

hy, door des Duivels aanradinge tor cri-

minele kerk-rovery, Aarts- Diakonen, Bif-

fchoppen , en andere geeft elykePerfonen,
foowel Reguliere als wereklyke gedwon-
gen om hem , als een ketter en fcheurfuch-

tige, aan te hangen, tn de voornoemde
Aa i ar ty-

C



artylcelcn , ftrydende tegens de decreten

der Oudtvaders en de ftaruiren der Heilige

Concilien, ja felfs tegens d'Euangelifche

waarheid , als diergelyke andere verdoem-

de, voor goet te keuren, en degenedie

fe niet en wilden in volgen of uit be-

fchroomtheid weigerden 3 heeft hy doen

grypen en in den kerker werpen. Hierme-
de noch niet te vreden zynde , maar het

eene quaat op het ander hopende, heeft

hy den Cardinaal RorTenius hoogloflyker

gedachtenis, (wien wy van wegen zyne

llandtvaftigheid in het geloof en om zyn

Heilig leven met een Cardinaals hoed had-

den vereert, ) zo wanneer hy de voor-

noemde ketteryen en dwaalingen niet en

wilde toeftemmen , op een zeer wrede en

verfoeyelyke manier doen mifhandelen

,

en in 't openbaar elendig ftraffcn en onthal-

fen: waar mede de voornoemde Koning
den ban en Anathema » en andere zeer

fware fententien , cenfuren en ftraffen , ver-

vat in de gedrukte brieven en infettingen

van onfe voorfaaten hoogloflyker memorie
Bonifaas de VIII. en Honorius de III.

Roomfche Paufen , op zyn hals geladen en

lig onwaardig gemaakt heeft de eertitulen

van een Koning van Engelanden van alle

de Dominien en voorregten die daar aan

vaft zyn.

z. En hoewel wy uit het gene ons niet

onbekent en was weinig moed op den zelf-

den Koning Henrik hadden vantotbeke-
ringe te zullen komen jalfohy nade voor-

af-gaande brieven, vaderlyke vermanin-

gen s verfcheyden fend-boden en middelen

eerft > en daar na by manier van proces,

(om de voornoemde Anna te laten va-

ren en zijn rechte echte Huisvrouw Ca-

tharina na fich te neemen) niet en wilde

luilteren, en daar na tegensde Kerklijke

cenzuren van Paus Clemens de VII. hoog-

loflyker memorie, onzen voorzaat , zich

ongevoelig toonde , ( flachtende hier in

den hertnekkigen Pharao) en een gerui-

fuen tyd aan de macht derfleutels» van
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den Hemel te konnen openen en fluiten

,

zich niet en kreunde: dies niettemin heb-
ben wy hem, fo lang als hy in de gehoor-
zaamheid en eerbiedigheid van d'Apofto-
lifche Stoel gebleeven is, met onfe Vader-
lijke liefde achter nagegaan j en om klaar-

der te mogen zien of het geroep ('t welk
wy ten aanzien van den Koning Henrik
zelfs in der daad wenfchen vallch te zijn :

)

ons aangebracht waarachtig waare , foo

hebben wy vaft geftelt om ons proces te-

gens den gemeiden Koning voor een tyd

lang te (taken , en de waarheid van de zaak
naauwkeuriger na te vorfchen.

3. So wanneer wy nu, nabehoorlyke
middelen met alle vlyt aangewent , ge-

waar wierden , tot ons leedweien , dat
het geen valfche uitftrooyinge was,- en met
eenen dat de voornoemde Koning Hen-
rik in den afgrond van boofheid fo diep
verzonken lag , datter geen hoope altoos

fcheen van hem daar uit te konnen reddeni

hebben wy over zulks uit aanmei kinge dat

in d' oude wet bevoolen is den geenen, die

in overfpel wierd bevonden , te fteenigen,

d' Autheuren van fcheurmakery in de aar-

de verzonken , haare navolgers door het

vuur uit den Hemel zijn verflonden , en
dat Elimas de Tovenaar, die zich regens

des Heeren wegen te weer ftelde , van den

Apoftel met een eeuwige geftrengheid

veroordeeld is geworden : edoch wy niet

willende dat in het geftreng oordeel Godts
de zielen van Koning Henrik en zijner

Onderzaaten van ons hand afgeeifcht zou-
den werden, hebben dei halven d° magt,
die den Hemel ons heeft verleenr , in'c

werk willen ftellen tegens Koning Henrik»
en zijn mede-makkers , voorftanders, aan-

hangers, navolgers , en die ineenigerlei

wyze aan het voorverhaalde fchuldig zijn

,

tegens het welke, alfo men in Engeland

grof aangegaan heeft en gemelde delicten

of overtredingen foo openbaar en kenne-

lijk zijn dat men daar niet langer mee wag-
tenmag, wy voort tot d' executie zouden

konnen
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konnen voortvaaren ; doch willende zag-

ter handelen, hebben wy beflooten op de

manier hieronder befchreeven te gaan.

4. Hier over da i met onfc eerwaardige

broeders S. R. E. deCardinalen rypen raad

gepleegt hebbende* zo is 't dat wy , met
haaradvysen toeftemming den voornoem-
den Koning Henrik, en zyne voorftan-

ders , mede- pleegers , aanhangers , raadts-

luiden , navolgers, en alle andere die ee-

nigfins aan het voorgaande fchuldig zyn,

zo Leeken als geeftlyke, ook Regulieren

van wat aanfien , bediening » ftand , ordre

of conditie datfe ook zouden mogen zyn

(welkers namen en toenaamen als ofIe hier

bygevoegt waren , wy alsvoor uitgedruk-

te willen gerekent hebben) door d' inge-

wanden van de barmhertigheid onfes Gods
vermaanen, en in den Heere bidden, dat

tog Koning Henrik van de gemelde

dwalingen t' eenmaal afftand doe, en de

plakkaten of voornoemde wetten die hy

daar van heeft gemaakt , her-roepe , af-

fchaffe en vernietige; als ook dat hy ge-

heel en al nalate van zyn onderdanen tot

der zelver onderhoudinge te dwingen , of
door gewelt van gevangenis, en dreige-

menten van ftrarTe haar daar toe nieten

brenge die dezehve wetten niet en moch-
ten komen t' onderhouden , en dat hy van

andere dwalingen figonthoudej enzohy
iemand over het voorgaande in gevangenis

heeft gefet, daar van gelieve t'ontllaan,

en op haar vrye voeten te ftellen. «hifi

5. Dat ook de medeplegers, vóohfoirit

ders , aanhangers , raadtfluyden en navol-

gers den Koning in het voor -verhaalde,

ofwat dies aangaat, debehulpfamehand
niet en komen te bieden , hem aan te han-
gen , gonftig te zyn , ofmet raad en daad
by teftaan»

6. Anderfins, bya'dien dat de Koning
ofeenige van zyn aanhang , als voornoemt,

fodanige vermaaningen en verzoeken niet

ten vollen mogten nakomen , dat dan hy

en de zijne* foo dra als wy zeker bericht

daar van bekomen zullen hebben , (uit

volkomen macht van d' Apoftolifche auto-

riteit en kracht van de heilige gehoorfaam-

heid , ) eenfwaarder excommunicatie of
ban , volgens den inhoud hier van , heb-

ben te verwachten ; van welkezy, (onder

wat fchyn van voorrecht of macht dattet

ookzy, alwaar het ook biegtender wyzc
en met d' allerkrachtigite befluiten van ons

en d' Apoftolifche Stoel toegelaaten en nu

en dan wederom vernieuwt, ) doornie-

mant anders dan door den Paus van Ro-
men , ten zy dat zy op haar fterven liggen ,

moogen worden ontflagen 5 en dat noch
met deze voorwaarde, fo iemant in doods-

gevaar zijnde al ontflagen worde, dat zulks

niet en zal mogen gelden , ingeval hydaar
na wederom gezond wordende, dezeon-
fe waarfchouwinge en beveelen ten volleo

niet en zal gehoorzaamt hebben.

7. Wy willen ook , en waarfchouwen
hier mede , dat alle de voornoemde Perfo-

nen hier in breuk valligzynde, aan weder-
fpannigheid en muitery fchuldig zullen

worden verklaart , en wat den Koning felfs

aangaat , dat hy zyn Ryk , Landen en ju-

rifdidlien zal hebben verbeurt, en dat hem,
zo wel als andere , de boven en onder ver-

haalde ftraffen betreffen. En hierom is 't

dat wy haar allen en ider een van haar in

het byfonder met fcherplyk te belaften ge-

bieden, dat, voor zo veel Koning Hen-
rik aangaat , dat hy of in eigen Perfoon of
door een Regtfgeleerde wien hy tot vol-

machtige fielt binne 90 , doch zyn aan-
hang, als gedacht, en andere die daar ee-

nigfins aan fchuldig zyn, werehlyke en
geeftlyke Perfonen , als ook Regulieren,

binnen 60. dagen in eygen Perfoon voor
ons verfchynen , om haar zelven over het

verhaalde te verantwoorden en te verdadi-

gen ; of dat zy anders zien en hooren zul-

len dat over haar allen , hooft voor hooft

,

(Velke wy foo waarfchouwen) nabehoo-
renen eifch derzaake, een vonnis uitge-

fproken , en gewefen zal worden. Inge-

val
:
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val nu dat de Koning en d' andere gewaar-
fchouwde binnen de voornoemde tyd hun
refpectivelijk geftelt niec en komen te ver-
fchynen

, en het gemelde vonnis van ex-

communicatie drie dagen lang , na verloop
van de boven-verhaalde tijd , met een ver-

fteent herteen veirtokt, dat God verhoe-
de, gemoet , komen te gedoogen, (bis 't

dat \vy defelve ftrafFen befwaaren , en
fucceffivelijk wederom vevfwaaren , en
Henrik zelfs verklaaren verbeurt te heb-
ben en verfteeken te zijn van zijn Koning-
rijk en des zelfs dominien , en dat fo wel
hy , als alle d' andere gewaarfchouwde

,

alle andere ftrafFen hebben verdient , om
eeuwig afgezondert teblyven van alle ge-

loovige inChriftus , en van haare goede-
ren : en foo zy ondertuffchen komen te

fterven , dat zy in een Kerk niet en zullen

moogen begraven worden, verklaaren en

beiluiten wy voor vaftotfer de voornoem-
de Perfoonen ; en, volgens d' autoriteit en

volle macht onsgegeeven, flaanwyhaar
met het fcherpe fwaart van Anathema, een

vloek en een eeuwige verdoemenis.

S. Wy onderwerpen ook het verbod

der Kerkke , alle de heerlijkheden, fte-

den , Landen , Kafteelen , Vlekken , Dor-

pen , d' Opper-BifTchoplijke , foo hooft

als andere minder Kerkken , mitsgaders

de Kloofters , Prioorfchappen , huizen

,

Conventen , geeftlijke plaatfen en Godts-
huizen , als ook die van d' ordre van S. Be-

•nediclus , Cluniacus , Ciftercius , der

Predik-Monniken , der Minoriten , der

Eremiten , van S. Auguftinus , van de

Carmeliten en van andere ordren , in de

zelve Heerfchappyen , Steden , Landen ,

Cafteelen, Vlekken, Dorpen, en plaat-

fen gelegen, die de voornoemde Koning
Henrik in heeft, behoud ofbezit, op wat
wyfe of om wat voor een oorzaak dat het

ook zy > fo lang als Koning Henrik en zijn

aanhang voornoemd in andere plaatfen ko-

men teblyven die gemelde Koning niet in

heeft, noch behoud of bezit > en dat drie
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dagen na dat fy aldaar gekomen fullen zijn

:

en wyders alle andere plaatfen, waar na
toe de Koning of eenige der voornoemde,
na verloop van gemelde tyd , haar mogten
begeeven 5 invoegen dat , fo lang als het

boven-verhaalde verbod duurt ,geen Mif-
fe of andere Godtsdienft zal moogen ge-
pleegt worden i n Kerken , Cloofters , Pri-

oorfchappen,Conventen,Orders Sec. noch
van eenige Perfoonen, hoe aanzienlijk dar

fe ook zijn , toegedaan,- ofonder wat pre-

text ofvoorgeeving , behalven in gevallen

van rechts -wegen toegelaaten , en zelfs

dan ook niet, ten waare met bellooten deu-
ren

, de geëxcommuniceerde en verbode-
ne daar buiten houdende.

9. Wy willen ook dat de Soonen van
Koning Henrik en van alle zijn medeftan-
ders, voorftanders, aanhang, Raadslieden,
Navolgers, en van alle daar aan handda-
dig, deze ftrafFen , in dit geval, alsbillik

is, deelagtig worden, te weten, alle dezoo-
nen van dezen Koning Henrik by den
voornoemde Anna Boleyn geteelt , als ook
de zoonen van alle d'andere gemelde pei fo-

nen airede geboren , of die hier ra nog ge-

bore mogten worden , mitsgaders andere

naazaten, tot dat lir toe waar toe de Rech-
ten in diergelyk geval de ftrafFen rekken,

(niemandt uitgezodert, en zonder ver-

fchoninge van minder Jaarigheicgeflachte,

onnoozelheit , of enige andere oorzaak) en

dacfy.berooft werden van hare ampten en
bedieningen , op wat wyze dat fy ook daar

iflgfrtfelt zyn, die gebruiken genieten, of
daarinzyn beveftigt , mitsgaders ook van

hare voorregten, vergonningen, genade-

giften , verwilligingen , vryheden , &c. en

met enen van hare Hcerlikheden , Steden,

Kaftelen , Landen , Vlekken, Dorpen, haar

aanbevolen , of daar zy over te gebieden

hebben; diezyreleen, inerf-pacht, of

anderfins van de Roomfche ofandere Ker-

ken , Kloofters , kerkelyke plaatfen , ofvan

weereltlyke Piinfen, Heeren, Potenta-

ten t ja Koningen en Kayfers > ofander-

fins
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fins van particuliere of publyke Ferfoonen ,

op wat wyfe dat het ook zy > hebben, in-

houden of befiiten ; als ook van alle toe-

rende en onroerende goederen * rechten

en adien haar op eenigerlei wyfe toebeho
rende ; en dat zy gemelde goederen , 't zy

by leen of erf-pacht haare wettelyke Hee-
ren refpeclivelyk overdraagen , zodatzy
daar vry van mogen difponereni en dat ook
degeenediekerkelyke Perfoonen geweeft

zijn , al zijn'tgeeitlijke , van haare Ca-
thedrale en Metropolitane Kerken , Kloo-

fters, Prioorfchappen, Ampten , bedie-

ningen, Canonnijkfchappen, Prebenden

en andere Kerkelijke beneficien (hoe zy

daaraan ook mogter* geraakt zijn) beflui

ten en verklaaren wy hier mede datfe haar

afhandig zullen werden gemaakt , en ont-

nomen zijnde, voor in habil ofonbequaam
worden gekeurt om eenige der gemelde

bedieningen in hét toekomende te moo-
gen bekleden.

10. De Magiftraats Perfoonen, Rech-
ters, Opziendersen voort alle Perfoonen

die in eenige bedieningen zijn vandeDo-
minien , Steden , Landen , Dorpen , Vlek-

ken , Kafteelen, en vaftighedetr, Koning
Henrik toebehoorende : als 'ook alle So-

ciëteiten , Univerfiteiteji , Collegien ,

Leenmannen, Vaffalen, Onderdaanen
,

Borgers , inwoonders en ook vreemdelin-

gen, die tegenwoordig onderde gehoor-

zaamheid van d.fen Koning ftaani mits-

gaders foo wereldlijke als die om eenige

tijdliike inzichren Konink Henrik voor

haar Oppeihooft erkennen , ook geeftlij-

ke Perfoonen ontdaan wy van hun eed van

getrouheid , recht van VaiTaalfchap en van

alle Onderdaanigheid aan den meer ge-

melden Koning, ofzijne complicen , voor-

ftanders, raadtslieden, medemakkers, aan-

hang &c. De felve nochtans op boete van

ban beladende dat zy den zelven Koning
Henrik of eenige van zyne amptenaren,
Rechters, ofO ver- Heeren, hoedanig datfe

ook foüden mogen zyn, geen gehoorfaam-

heid altoos bewyfen, of haar voor haar

Opperhoofden ei kennen , noch haare be-

velen nakomen.

ii. Op dat nu andere door het voor-

beeld van dele gemelde Perfoonen een

fchrikkrygende, keren mogen van foda-

nige uitfporigheden haar t' onthouden , fo

willen en befluiten wy , volgens onfe au-

toriteit en volmacht, dat Koning Henrik
en al zijn aanhang,als meermaals ge noemt>

en andere hier aan fchuldig, (na dat hun
d' andere gemelde (haffen refpe&ivelijk

overgekomen zullen zijn) als ook d' onge-

noemde Defcendenten , van die tijd af
voor oneerlijk verklaart worden, en geen
getuigenis van zaaken mogen geeven

,

Teftamenten , Codicillen &c. zelfs on-
der de levendige niet toeftaan , noch ma-
ken: alsook dat zy byTeftament <:£/«-

tejlato niet zullen mogen erven ; nog ook
rechts-zaakeh plegen ofmacht hebben om
een oordeel te ftryken ; geen ampt van een
Notaris of eenige andere diergelijke eer-

lijke bedieningen bekleden : invoegen dat

alle haare proceffen, inftrumentenenalle

andere haare adien , hoedanig datfe ook
zouden mogen zijn, voor krachteloos en
van geener waarde gerekent zullen wor-
den j en dat zy niemand , doch andere
haar, foover rechrs zaake alscriminele 3

voor Recht falmoogen trekken.

iz. Dies niettemin is het dat wy alle

geloovige in Chriltus , en een yder in 't

byzonder, op boete van excommunicatie
en ftraffen hier onder befchreeven , ver-

maanen , dat zy alle voornoemde geëx-

communiceerde , befwaarde , verbodene

,

afgezonderde, vervloekte en verdoemde
fchuwen , en maaken , voor fo veel in

haar vermogen is, dat andere haar fchu-

wen ; noch ook dat zy met de felve, of
met des voornoemden Konings Steden ,

Heerfchappyen , Landen , Vaftigheden,

Graaffchappen , Vlekken, Kafteelen, Dor-
pen, of met de Borgers, Inwoonderen ,

Onderdaanen of Vaffalen van gemelde
B b plaatfen
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plaarfen, metkoopen, verkoopen , ver-

whTelen , eenig handel dryven, ofeenige

gemeenfchap en verkeering hebben : of

dat zy Wyn, Graanen, zout, of ande-

re leeftocht > noch wapenen , lakens, of

eenige andere koopmanfchappen of waa-

renterZee in haare Scheepen, Booten of

ander vaartuig ; ofte Lande met Ezels,

Paarden of andere Dieren over-brengen

ofvoeren , noch ook toelaaten dat fe over-

gebracht of gevoert werden , of , door

haar over-gevoert zijnde , in 't openbaar

ofin 't verborgen aannemen en ont fangen;

dat zyook haar die't doen niet enkomen
te helpen , raad te geeven s

in 't openbaar

,

of in 't verborgen » directlijk of indireft-

lijk , onder eenige gepraclizeerde fchyn,

door haar zelven of door een ander j of

toelaaten dat het andere , op wat wyze dat

het ook zy, doen. Soo zy dit komen te

doen, zullen fy boven de gemelde ban,

het recht van hun ingegaan contradt ver-

liefen, mitsgaders kwyt raken haare koop-

manfchappen , viótaalje , en alle haare

aangebrachte goederen , welke d'aan-

tafters daar van zullen geworden,

13. Doch ali'o't niet fchynt te voegen

dat de gene die in haar goddelyk beroep

wat tyd over. hebben, verkeren zouden

met de geene die de Kerk verfmaden,voor-

naamlyk als het uit hunne hertnekkigheid

blykt dat men geenbeterfchap vanhaar te

verwachten heeft , daar men ook aan heeft

te twyfelen of zy't al veilig mogen doen ,

hierom is het dan dat wy op flraffe beladen

aan alle Metropolitaanfche, en andere

Cathedrale als ook minder Kerken, nevens

de Kloolters , Htiyfen , en geeftlyke plaat-

fen ; als van d' ordre van S. Auguftinus ,

S. Benediótus, van Cluniacus> Cifterci-

us; van Monniken, Minoriten , Carme-
liten , en van alle andere orders; ook van

Jerufalems Galt- huis j mitfgadersaan Bif-

lchoppen, Abten, Prioren, Meefters

,

Voogden, Dienaren» Kofters , Gardia-

nen, Monniken en Canoniken 3 als ook
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de Regenten van Parochiale Kerken , en

alle andere geeftelyke Perfoonen die daar

in het Koningryk en des felfs Dominien
blyven woonen, op boete van excommu-
nicatie en verfteken te blyven van bedie-

ningen , en regeringen van Kloofters > van

bewind , ftaaten , ampten , Canonykdom-
men > Prebenden, Parochiale Kerken, en

van alle Kerkkelyke beneficien , wat naam
datfe ook zouden mogen draagen , of door

haar op eenige wyfe bekomen hebben : dat

zy binnen vyf dagen , na dat alle de voor-

noemde termynen van dagen zullen ver-

ftreken zyn , uit dat Ryk en des felfs Land-
palen (latende nochtans fommige Ouder-
lingen achter blyven in de Kerken haar

aanbevolen, om den Doop de jonge kin-

deren en die niet en biegten toe te dienen

,

en andere Kerkkelyke Sacramenten te be-

dienen , ) vertrekken , .noch daar ooit we-
derom in komen , voor en al eer dat zy ge-

waarfchuwde, geexcomminuceerde, be-

fwaarde, vervloekte, verdoemde , onfe

gemelde waarfchuwingen en bevelen ge-

hoorfaamt hebbende , de weldaad van ab-

folutie of ontflaaning van fodanige Cen-
furen komen te verdienen ; of dat het

Koningryk en deflfelfs gemelde jurifdiclien

van het verbod bevryd zijn geweeft.

14. Daarenboven by aldien niet tegen -

(taande het voorgaande, Koning Henrik

en zyn aanhang even obftinaatof hertnek-

kig komen te blyven, en geen wroeging
in het gemoet krygen (deunende, mif-

fchien , op hun magt en wapenen , ) fo is't

dan dat wy op alle Hertogen, Marquifen
Graven , en alle andere fo wereltlijke als

geeftlijke Perfoonen,ftaande tegenwoordig
onderde gehoorzaamheidt van gemelden
Koning , onder boete van de zelvige ban
en het verlies van hare goederen , verzoe-

ken en haar vermanen datfy , zonderuit-

ftel en eenige verfchoning altoos,haar alte-

' maal en hare foldaten die in gatnizoen lig-

gen, foRuytery als voetvolk en alle andere

die haar met wapenen aflïfteren , uit dat

Koningryk
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Koningryk en des zelfs Landrpaalen ver-

dryven, en dat ook, des nood zynde,
door gewelt van wapenen : en mee eene

Ibrge dragen dat Koning Henrik en zyne
Complicen of mede-makkers» medeftan-

ders , aanhang , Raadtslieden voornoemt,
onfe beveelen en geboden ongehoorzaam
zijnde, inde Steden, Landen, Vlekken,

Dorpen , Sterkten, of in eenige andere

plaatfen van dit Koningrijk en des felfs ge-

bied niet wederom ingelaaten werden ;

haar op boete van alle de gemelde (haffen

wel fcherp verbiedende dat zy , ten geval-

le va» Koning Henrik en zijn aanhang , on-

fe geboden ongehoorzaam zijnde , geener-

lei offenfive noch defenfïve wapenen, of

eenig oorlogs gereedtfehap aangrypen
, ge-

reedthouden ofgebruikenj noch eenig volk

boven hun gewoonlyke familie , in het ge-

weer houden of die van den Koning en zyn

aanhang, of van andere, ten gevalle van

hem, zyn geworven (op watwyfeby wat

gelegenrheyd of om wat oorzaak dat het

ook zy : ) ofdoor hem ofandere, in'to-

penbaar ofin't verborgen, direclelijk oi

indireclelijk niet en komen aan te houden
noch aan te nemen, noch te maken dat

hem door andere, op eenige voornoemde
wyfe, daartoe raad ofhulpe gedaan wor-
den.

15. Qm nu den gemelden Koning te

eerder tot gefoödtheid in het geloof en

tot gehoorfaamheid van d' Apoftolifche

ftoel te brengen , zo willen wy dan de
Chriften- Koningen in het algemein en

yder in het byzonder , in wat voor een
Kaizerlijke of Koninglijke ftaat en aan-

zien dat fe ook zijn , vermaant en in

den Heere gebeden hebben door d' inge-

wanden van de barmhertigheid onies

Godts, wiens zaak het is, doch evenwel

haar niettemin die minder als een Kaizer

of Koning zim ,
(welke wy,om de voor-

treffelijkheid van hun aanzien , van de

cenzuren bevryen : ) op boete van excom-

municatie gebiedende , dat zy den Ko-

ning noch zijnde Complicen , AlTiftenten,

Favoriren &:c of iemand van dezelve met
raad noch daad byflaan , 't zy dat zy 't felfs

doen of door anderen , in 't openbaar of
in 't verborgen, direcllijk ofindirectlijk,

heimelijk of uitdrukkelijk , onder wat
voorgeevinge dat het ook zy van gemaakte
verbonden, gegeevenobligatien, gedane

eeden, of op eenige andere wyfe veilterkt,

bekrachtigt endikmaalsbeveftigt ; van al-

le welke obligatien of verbinteniflen en

eeden wy haar alien en yder in het byzon-

der , volgens onfc autoriteit en volmacht

,

hier mede een abfolveeren , ontflaan en

vry fpreeken : en wy verklaaren ook en

befluiten voor vaft , dat defelve verbonden

en verbinteniflen fo wel airede gedaan als

die hier namaals gedaan mochten werden
(welke wy nochtans verbieden, opboete
van de felve flraffe , voor fo veel als de Ko-
ning met zijn voornoemden aanhang on-

trent het boven verhaalde ofaan iers daar

van direcllijk of indirecllijk , behulpfaarn

mochten zijn : ) van geenerlei kracht ,

noch gewichte , ydel , vruchteloos , te

vergeefs , van geenerlei waarde en voor

ongedaan gehouden zullen worden : ja 9

fo iemant haar, of iemand van de haare

op eenigerlei wyfe tegenwoordig gonftig

en behulpfaam mocht zijn , dat hy met
zijn hert en zinnen van haar t' eenmaal af»

wyke en verlaate. Het welke fo zy niet ge-

daan zullen hebben,na dat defe tegenwoor-

dige brieven in druk uitgegaan en ter exe-

cutie gefrelt en de voornoemde termynen
verftreekén zullen zijn, dan is het dat wy
alle Steden in Engeland , geen uitgezon-

den, jaLandfchappen , Dorpen, Sterk-

ten en alle andere plaatfen daar in gelegen ,

onder zulk een Kerklijk verbod ftellen ; en

willen dat defelve fland houden , rot dat de

Prinfen en Koningen zelfs op houden van

Koning Henrik en zijne Complicen,gonft-

genooten , Affiitenten , Adherenren ,

Raadgevers en Navolgers met raad en daad

by te ftaen en gonfte te bewyfen.

Bb 2 i<J. Daar-
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16. Daarenboven vermaanen en bidden

wyfoo wel gemelde Prinfen en Koningen
alsalleandere die onderde baniere derge-

loovigenChrifti dienen,en alle andere per-

foonen : ja, wy gebieden haar, uitkragt

van d>: heilige gehoorzaamheid , dat zy te

water en te lande krygsvolk in dienft heb-

bende , den Koning en zijn aanhang voor-

noemt (fo lang als zy by hun gemelde dwa-
lingen blyven , haar tegens d' Apoftolifche

Stoel (lellen, en in haarehertnekkigheid

voortgaan) beoorloogen, vervolgen > en
haar aandryven en dwingen tot deeenig-

beid der Kerke en der gehoorzaamheid
van d' Apoftolifche Stoel weder te keeren

;

en fo wel haar als zijn Onderdaanen en

Vaffalen , mitfgaders d' inwoonderen der

Steden, Landfchappen > Dorpen > Vlek-

ken &c. en alle andere Perfoonen , nie-

mand uitgezonderd , ons gebod ongehoor-

faam zijnde , en die defen Koning Henrik,

(na dat hy zich aan de cenzuren en gemel-

de ftraffen fchuldig gemaakt lal hebben , )

voor haaren Heer in eenigerlei wyfe tegen-

woordig erkennen , of die haar verftouten

om hem in het allerminfte gehoorzaam te

zijn ,* of die hem en zijne Makkers , Gon-
ftelingen, Raadgevers en alle andere on-

gehoorfaame uit het Rijk en deffelfsLand-

paalen niet en willen verdryven , daarzy
haar mochten aantreffen,- dat zy dan hare

goederen , roerende en onroerende , koop-
manfehappen , Gelden , Scheepen, uit-

ftaande fchulden
,
goederen en vee mogen

aantaften , waarfe ook buiten de Land-

paaien en het gebied van deKoningHen-
rik mochten gelegen zijn.

1 7. Wy dan uit volkomen autoriteit en

volmacht , geven haar geheel en al verlof >

vermogen en autoriteit , om de goederen,

koopmanschappen, gelden, fchepen>en

vee alfo gekregen , tot hm eygen gebruik

aan te leggen , als haar felven ten vollen

toebehorende; en dat de Perfoonen ,
ge-

boren in het Ryk en onder des Konings ge-

».; ed of daar in woonende » of op wat wyfe

dat fe haar felve daar in nedergefet hebben-,

(ons gebod niet gehoorfamende) zo zy be-
trapt mogten worden , flaven der gener
zullen zyn diefekiygen, is ons volkomen
befluit : en dat dies aangaande defe tegen'

woordige brieven zien op alle Perfoonen
vanwatftand, ftaat , conditie, bediening

of aanfien dat zy zyn , die aan den Koning
zelfs of zyne makkers , medeftanders

,

aanraders en aanhang , of aan andere die

onfe vermaningen en gebod in'tftuk van

ommegang ongehoorfaam zyn j ofaan ie-

mand van de haare mond- koft , geweer , of
penningen verfchaffen 5 met haar koop-
handel dryven, behulpfaam zyn , raadge-

ven, of gonftig zyn : het zy in hun eigen

Perfoon of door andere, in het openbaar
of in het verborgen , dire&lyk ofin dire<ft-

lyk , ofop eenigerlei wyfe haar onderwin-
den fulkstedoen.

iS. Op dat nu de gene die defe boven
verhaalde dingen aangaan , daar van niet

onkundig mogten zyn, fo belaften en gebie-

den wy (allePatriarchen,Aartsbiffchoppen,

Biffchoppen,en de Prelaten van de Patriar-

chale, Metropolitaanfe, en van alle Ca-
thedrale Kerkken > nevens alle andere

geeftlyke Perfoonen , als ook weereltlyke

en de regulieren van allerleyordre; mits-

gaders alle die profeflie doen van d'ordre

der Bedelmonniken, uitgefondertenniet

uitgefondert , waar zy ook hun plaats mog-
ten hebben , ) door defe tegenwoordige

brieven j en dat op pene van excommuni-
catie , en berooft te werden van de Kerk-

ken , Kloofters, van alle geeftlyke bene-

flcien, waardigheden en bedieningen , als

ook van allerley aflaat hoe fe ook van d' A-
poftolifche ftoel afkomftig mochten zyn ;

dit , feg ik , gebieden wy , ofvan anderfins

op ftaande voet geftraft te werden , dat alle

defe voornoemde Perfoonen , te weten

Patriarchen , Aartsbiffchoppen &c. bin-

nen drie dagen, na dat zy uit kracht van

defe brieven daar toe verzocht fuilen ge-

weeft zijn 3 den voornoemden Koning
Henrik
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Henrik en alle andere, niemant uitgefon-

dert, die defe boven verhaalde cenfuren

en ftraflfen hebben verdient , in haare Ker-

ken , op Sondaagen en andere Hoogtyden,

ah wanneer daar een groore meenigte van

menfehen by den anderen fal fyn gekomen,

met het teken van het kruis , het luyen van

de klokken , mer kaerfenaantefteekenen

daar na uit te doen, ter aarde te werpen

en onder de voet te vertreden , en met an-

dere diergelijke gewoonlijke ceremoniën

t'onderhouden , zullen zy opentlijk ver-

kondigen dat zy geexeommuniceert zijn :

en ook maaken en belaften dat zy van an-

dere afgekundigt werden , en met eenen

ook beveelen dat yder een zich wel naauw

voor haar wachte. Zy zullen insgelijks on-

der gemelde cenfuren en (haffen, defe te-

genwoordige brieven of een affchrift daar

van, opd'ondergefchrevene wyfebyeen

geftelt, binnen de tijd van drie dagen, na

dat zy daar toe verzocht zijn geweeft , in

de Kerken , Kloofters , Conventen , en

in andere plaatfen doen afkundigen , en

aanplakken.

19. Willende dat alle , en yder een,

vanwatftant, ftaat, konditie of aanzien

datfezijn, die, of zelfs, of door andere,

't zy in 't openbaar of in het verborgen,

directlijk of indirectlijk tegenhouden en

beletten mogten dat defe tegenwoordige

brieven , de Copyen , affchriften of ex-

emplaaren daar van in haare Steden , Lant-

fchappen , Gehuchten , Dorpen , Vlek-

ken niet gelefen >- aangeflagen noch ver-

kondigt konnen werden, op ftaande voet

defelve cenzuren en ftraffen lyden. Enalfo

bedrog noch liftigheid ymand behoorde te

verfchoonen , op dat dan niemant , die tot

eenige regering en bediening gedeputeert

is , na de tijd van zijn regering ofbedienin-

ge de gemelde vonniffen , cenfuuren en

ilraffen komen te lyden , als of hy na de

voornoemde tyd aan gemelde vonniffen

,

cenzuren en (haffen niet langer en is ge-

bonden ,• fo befiuken wy hier voor yaft

dat yder een, fo lang als hy in Regering en

bediening is, en onfe vermaninge en ge-

bod , voor foo veel het boven verhaalde

of iets daar van aangaat niet en wil gehoor-

zamen : dat hy dan van zijn Regering en

bediening afgefet zijnde , (ren zy dar hy

fith onderwerpe, ) onder de felve cenfu-

ren en (haffen (al ftaan.

20. En op dat Koning Henrik noch fij-

ne medeflanders , voorftanders , aanra-

ders , gonftgenooten , mitsgaders alle

wien het voorgaande betreft , nietenfou-

den mogen voorwenden van foodanige te-

den moogen voorwenden van foodanige

tegenwoordige brieven noch van derzel-

ver inhoud niet te weeten , fo gebieden

wy dat defe zelfde brieven (waar in wy al-

les datter ontbreekt fo aan 't (tuk van regt

als van daad , ook van folemniteiten en

pfoceffen en van nagelaatene citatien 3

fchoon dat fe fodanig zijn , waar van men
fpecialijk en uitdrukkelijk behoorde ge-

wag te maaken , alfo de daad in 'talgemein

fo wel bekent is , fo is het dan dat wy, vol-

gens onfe autoriteit en volmacht, defelve

met diergelijke opvollen : ) aan het Hof
van de voornaamfte der Apoirelen, en in

de Stad van d' Apoftolifche Cancelary ,

en aan de hoeken van het Collegie van de
H. Maaget Maria in BorgesenTournay

,

en in de Parochiale jurifdiclie van Duin-
kerken , mifgaders aan alle poorten en

deuren der Kerken aangeflagen en afge-

kondigt werden : dit voor zeker en vaft

(tellende dat d'openbaare veikondiginge
defer brieven aldus gedaan zijnde , den
Koning Henrik , zijne voorftanders , raad-

geevers , aanhang •• en voort alle andere
wien defelve zouden moogen aangaan

,

haar alfo fo feer daar toe verbintalsofde
brieven zelfs haar in eigen Perfoon voor-
gelefen en bekent waren gemaakt geweeuV
alfoo'tniet waarfchynlijk isdathetgeene
fo in het openbaar gefchied, in hetaller-

minfte voor haar verhoolen zou konnen
blyven.

B-b 3 Doch;
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21. Dochidfo bet moeyelyk fou vallen

de tegenwoordige brieven over al en in al-

le piaatfen, daar het anders nodig ware ,

te brengen; fo willenen bzfluiten wy,
volgens onfe voornoemde autoriteit , dat

de felye met de band van een openbaar No-
taiis uitgefchreven en met het zegel van
eenzeker aanlienlyk geefllyk Perfoon ver-

fegelc zynde, fokrachtig, bondig en ge-

loofwaardig zullen zyn , als ofhet Origi-

neel haar veroont en ter hand beitelt ware
geweeft.

22. Het zal derhalven geen menfeh ter

werelt geoorloft zyn noch vry ftaan om dit

blad van onfe waarfchuwinge , belaftinge

,

verklaaringe , befwaringe , kaltydinge ,

onderftellinge, onbek waammakinge, ont-
flaginge, bevrydinge, verfoekinge> ver-
biedinge , vermaninge , uitzonderinge ,

vergonninge, uitbreidinge , opvollinge;
en defe fchriften van onfe geboden, wil-

le en befluiten te krenken, ofuit een ligt -

veerdige ftoutigheid daar tegens fig te kan-
ten. Indien dit iemand fou derven beitaan,

dezelve Perfoon magfigdan wei verfekeit

houden , dat hy de toorn en gramfchap van

God Almagtig en van zyn A portelen S. Pe-
trus en Paulus op zyn hals zal laden.

Gefcbreeven binnen J{omen by S, Marais > in het Jaar van onfes Heeren geboorte

M. D. XXXV. ep den 3 . September , en in het eerjle Jaar van ons Pausdom.

Hier volgt nud'opfchortingevan d' uitvoering der voornoemde
Bulle , daarna deflèlfs herroeping , en uitvoering.

Paulus Biflchop , Dienaar der Dienaaren Godts , tot een eeuwige gedachtenis van
de ^aak.

Nademaal dat onfe verloiïer den genen
die hem hadde verzaakt, te weten

Petrus, over zyn ganfche Kerk heeft wil-

len ftellen , om andere door zyn mifdaad te

leeren dat men mededoogfaam moet zyn

,

fo behoorde dan met recht de Paus van Ro-
men , die in aanfien ftoel befitter is van
den zelfden Petrus , in het ampt van barm-
hertigheid te oeffenen,zijn voetftappen na-

volgen. Doch fo wanneer men zich ont-

fermt over hem die daar op dies te moed-
williger en hertnekkiger aangaat , en ook

andere met fïch in het verderf fleept; dan

moet dePaus van Romen, alleontferming

aan een kant (tellende, allerlei geftreng-

heidin 't werk ftellen, op dat dat verrot

lit van het ligchaam afgezondert werde,
en d' overige vry van befmettinge moogen
zijn; inzonderheid daar onsd'ondervin-

dinge leert dat de ziekte dagelijks hoe lan-

ger hoe meer toeneemt , na dat men vee-

lerlei geneesmiddelen daar toe aangewent,

en veel tijd daaraan hefteed heeft.

1. Dewyl ons dan nu verhaalt is dat

Henrik de Koning van Engeland, behal-

ven de zaaken rakende het Hcuwlijk de

facto en tegens het verbod der Kei ke licht-

veerdig geflooren en voltrokken , zekere

wetten en algemeene plakkaaten , dienen-

de om zijn Onderdaanen tot kettery en

fcheuringe te beweegen , uirgegeeven , en

Joannes BiiTchop van S. Vitalisen Cardi-

naal van Rochefter ter dood verwefenen

opentli;konthalft had; alsook veel ande-

re Biflchoppen en geeftlijke Perfoonen ,

die haar met diergelijke kettery en fcheu-

ringe niet en wilden bemoeyen , in gevan-

genis had geworpen : wy dan , al is het

dat wy de waarheit van defe verhaalde din-

gen geenfins in twyfel hadden te trekken ,

wen-
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wenfchende nochtans , (ten aanzien van

den Koning felfs, wienwy, al eer hy tor

defe raferny kwam te vervallen , een zon-

derlinge genegentheid en Heide toedroe-

gen , ) dat het geene te vooren hem te lafte

wierd gelegt valfch bevonden mogt wer-

den i hebben wy derhalven defe zaak nau-

keuriger willen onderzoeken; edoch ge-

waar wordende dat het geroep ons ter oo-

ren gekomen in der daad foo was, fo heb-

ben wy dan , om onfen plicht na behooren
waar te neemen , een vaft befluit geno-

men om tegens hem te procederen , na

den inhoud van defen brief hier na volgen-

de &c.
Detuflcbcn invoeginge word nagelaten ,

aljo het de Bulle ^elfs is die voorgaat.

2. Doe wy nu daar navaftgeftelt had-

den dat wy tot uirvoeringe der voorafgaan-

de Bulle behoorden te treden > fo hebben

ons zekere Prinfen en andere aanzienlijke

Perfoonen geraden met d' uitvoeringe daar

van voor een tyd flil te ftaan en die noch

wat op te fchorten , ons paayende met de-

fe hoope, dat de Koning middeler wyle

tot bedaring mocht komen en berouw kry-

gen. Wy daaroplichtlijk geloof gevende,

(dat des menfchen natuur eigen is,) het

geene daar wy fo zeer na verlangden , heb-

ben dan gemelde uitvoering opgefchort

:

op hoope , fo als ons daar toe moed gege-

ven wierd, dat uit defeopfchortingebe-

terfchap en berouw volgen mogt, doch
geen wrevelmoedigheid en fryfzinnigheit

,

na uitwyzinge (helaas !.) van de zaak.

3. Nadien dan de bekering en het be-

rouw, by na drie Jaaren lang van ons te

gemoed gefien zynde , naderhand daar op
niet alleen nieten isgevolgt,- maar .dat de
zelve Koning Henrik in zyne wreedheid en
reukloofheid daaglyks hoe langer hoe meer
verhardende , felfs tot nreu.we fchelmftuk-

ken is vervallen ; dewyl' hy met levendige

Bifïchoppen en Priefters op een zeer wrede
manier te vermoorden fig niet vergenoe-

gende j fig niet omfïen heeft om zyn wree-

den moed te koelen felfs aan de verworve-

ne, wien d'algemeine Keik, onder het

getal der Heyligen oveigevoert zynde, nu
etlyke eeuwen lang met de benaminge van

Heyligen vereert heeft : alzo hy S. Tho-
mas, den Aartfbiflchop van Cantelberg,

(wiens beenderen, die voornaamlyk in

het voornoemde Koningryk van Engeland

,

van wegen d'ontallyke mirakelen welke

God Almagtig aldaar heeft gedaan , met
d' allergrootfte eerbiedigheid in een ver-

gulde kift of kofier in de Stad Cantelberg

wierden bewaart, ) na dat hy den zelfden

S. Thomas , tot meerder fpyt en hoon van

de religie, voor 't regt geileept , vooreen
weederfpannige veroordeelt , en voor een

verrader verklaart hebbende , belaft hadde
te doen opgraven , verbranden , en zyn
affche in de lucht ftrooyen : hier in de
wreedheid van alle volkeren geheel en al

overtreffende , daar zelfs in den oorlog

d' overwinnende vyanden aan doode licha-

men haare wreedheid niet gewoon zyn te-

plegen ,- boven dit alles , heeft hy alle

mildadige gefchenkken van verfcheyde

Koningen, ook van Engeland en van an-

dere Koningen , aan dien zelfden koffer

vereert , fig felven aangematigt j en niet

denkkende den Godtfdienft hier mede ver-

ongelykt en genoegfaam onteert te heb-

ben , fo heeft hy het Kloofter van S. Augu-
ftyn ,, van wien d'Engelfe natie de Chrifte-

lyke religie ontfangen heeft, in gemelde

|
ftad toegeheyligt, van alle haare fchatten,

die veel en groot waren ,- berooft 5 en ge-

lykerwys als hy fig in een beeft verandert

heeft, fo heeft hy haar ook alszynmede-
gefellen willen eere aandoen , met wilde-

Dieren in het gemelde Kloofter , deMon-
nikén daar uitgedreven hebbende , daar in

te laten $ zynde ten foort van fchelmftuk-

ken , welke nier alleen by Chrifti gelovige,,

maar ook by de Tinkken ongehoort, ei;

van haar verfoeit zyn ge weeft.

4. Vermits dan defe ziekte van geen ge-

nées-meefter altoos, fchoon ncchfoerv^
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r.n, op een andere wyfe konde genefen

dan met dit verroc lid af tefnyden -, noch
ook dat fodanig een genees-middel, fon-

.der met eenen dei'e onie zaak by God uit te

werkken langer uitflel mogtlyden, heb-

ben wy overfulks t' eenmaal voorgenomen
en voor vaflgefleltom gemelde Bulle te la-

ten drukken, en daar na, met God de

voorfte , tot d' executie daar van te treden;

de tyd van welke Bulle wy uitrekken en
wat ruim (lellen , opdat de Koning en zy-

ne makkers > voorflanders , raadgevers, en

wyders al zyn aanhang, over d' ongeregelt-

heden die zy nu onlangs bedreven hebben

,

binnende de gefielde tyd haar mogten ko-

men verantwoorden, al eer dan zyd' an-

dere flrarfe, in onfe brieven verhaalt en

in 't openbaar aangeflagen , komen te ver-

beuren. En alfo wy van geloofwaardige

Perfoonen hebben verflaan , dat , by al-

dien de zelve en defe tegenwoordige brie-

ven, in zekere fleden ofBifdommeninde
Koningryken van Frankryk , Schotland of
Yerland gelegen , afgekondigt wierden ,

niet alleen zo gemaklyk , als of fe daar

ter plaatfe met duidelyke letteren' voor

haar in druk flonden; maar ook dat d' in-

houd daar van den Koning en andere

wienfe mochten aangaan , doch voornaam-
lyk d' Engelfe natie, te eerder ter ooren

zouden komen. Wy dat willende hier in

voorfien en defegelegentheid waarnemen,
begeren, na de volmagt ons gegeven, dat

.d'afkondiginge der tuffchen ingevoegde

Karnen ; by S, Pieter in bet Jaar onfes Heeren M
January , en in bet 5. Jaar van ons Paufdom.

Bulle al fo volkomen geloof gegeven en
aangenomen weide als het Origineel «elfs

,

ten aanfien van d'afkondiginge ofuitvoe-

ringe daar van, op twe plaatien daar in

uitgedrukt, alwaar het dat zodanige af-

kondiginge op zekere plaatfen, indetuf-

fchen ingevoegde Bulle verhaalt, buiten

het Hof van Romen quame tegefchieden :

en dat de Koning van Engeland en andere

wienfe aangaat, dog voornaamlyk d'En-
gelfche natie, haar daar fo veel laten aan

gelegen zyn , als offe den Koning en ande-

re , inzonderheid d' Engelfe , in eigen

Perfoon aangedient ware geweefl.

5. Dat ook aan de Copye van defe Bul-

le , na den inhoud daar tuftchen ingevoegd,
fo wel voor als buiten het gerecht , alfo

veel geloof gegeeven worde , als of het
Origineel felfs vertoont waare geweefl :

niet ziende op d' Apoltolifche ordinantien

en infettingen , noch op eenige van die

Perfoonen in gemelde briefgedacht, welke
wy gewilt hebben dat zy haar daartegen

niet en zouden dellen ; ja, noch op eeni-

ge andere hoedanig dat fe ook fouden mo-
gen zijn.

<j. Laat dan geen menfeh ter wereld de
Bulle van dit ons befluit en wille krenken

,

of uit een lichtveerdige ftoutheid beflry-

den : edoch fo iemand dit mocht derven

beftaan , die zal weeten dat hy daar door

in ongenade van God Almachtig en der

Apoftelen S. Pieter en Paulus zal geraken.

D. XXX nil. op den 17-

L X V I I.

Het oordeel van zekere Bijfchoppen in Engelandaangaande des Ko-

nings Oppermacht. Het Origineel.

Ex MSS. D. Stillingflect.

iHrifli woorden Joan.20, 11. Gelij-
j *ende iJ^ ook_u lieden ; hebben haar opzicht

ikertvijs my de Vader gebonden beeft , I niet op de macht yan Koningen ofPrinfen,

maar
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maargeeven alleenlijk te kennen hoe dat

de Dienaaren van Godts woord, tot dien

einde verkooren en gezonden > Chrifti

zendbooden zijn , om de waarheid van fijn

Euangelium te leeren , de zonde &c. t' on-

binden en te binden j gelijk als Chriftus

van zijnen Vader gezonden is geweeft.

Insgelijks Pauli woorden Aclor. 20, 28.

Heet acht of u %elve en op degeheele kjidde

,

over welke u de H. Geeft tot Opdienden gefielt
heeft i om de Gemeinte Godts te weiden > wa-
ren gefprooken tot de Biflchoppen en Prie-

fters , om over het volk wakende Herders
te zijn > fo om haar vlytig te leeren , als ook
wel naauw toe te zien, dat geen valfche

Leeraars de kudde kwame te verleiden;

gelijk als kort daar aan volgt, Andere

201

Schrifcuur-plaatfen geeven d' achtbaarheid

en aanzienlijkheid van d'autoriteit en magt
der Chriften-Koningen, welke voorwaar
zeer hoog is, alfo hy doorgaans macht en

bevel over allen heeft ,fo wel over Biflchop-

pen en Priefters , als ovei andere. Den
Biflchoppen en Priefters zijn de zielen der

geener die binnen hun eigen Parochie zijn

aanbevoolen, en zy hebben macht om de

Sacramenten te bedienen en Gods woord
te leeren : welk woord Godts Chriften-

Koningen bekennen onderworpen te zijn ;

en ingeval dat Biflchoppen of Opzienders
der kudde hier in ilof en achteloos zijn,

dan betaamt het den Chriften-Koningen
daar op te letten » en te zien dat zy haar

plicht en ampt nakomen.

Thom. Cantftariens,

Joannes London.

Cutbertus 'Dunelmen.

Jo. *BatwcUen*

Thomas Blien.

T^icolaus Sarifburien*

Hugo Wygorn»

L X V I I I.

Beveelen en Ordinantien aan de Geefllijkheidgegeeven door Cromwel.

J'N
de tiame Godts , Amen. Door autori-

teit en commiflle van de doorluchtige

rins Henrik , door Godts genade Koning
van Engeland en Vrankryk , befchermer

desgeloofs, Heer van Yerlandj en op
aarden het opperfte hooft j onder Chriftus,

der Kerke van Engeland : fo is het dat ik

Thomas Heer Cromwel , zegel-bewaar-

der en Stad-houder van zyn Koninglyke

Majefteit over alle Kerkelyke jurifdidtie

binnen dit Koningryk, U.L. aanbiedeen

vertoone, tot bevorderingevande waare

eere van God Almachtig, vermeerderin-

gevan godvruchtigheid, entotontlaftin-

gevan zyn Koninglyke Majefteit defe na-

volgende bevelen , om de zelve waar te

nemen, na te komen en t' onderhouden ,

op boete hier na gefpecificeert.

1. Dat gy de beveelingen van zyn Ko-
ninglijke Majefteit geen uitgefondert *

U. L. voor delen uit myn naam , en door
des Konings autoriteit gegeven, ter goe-
der trouwe fult nakomen en onderhouden j

niet alleen op boete van ftraffe daar in ver-

haalt , maar ook dat gy , na de twede waar-
fchuwrnge, daarinbreukvalligblyvende,

fcherper geftraft zult werden na het goec

dunken van zyn Koninglyke Majefteit of
van zyn gemelde Stad-houder.

2. Dat gy voor de(s aankomende hoog*
tyd beforgen zult datter een boek van de

gantfche Bibel van het allergrootfte for-

C c maas
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maat, in het Engels, by der hand zy, en

dat het zelve gefet werdeopeenbequaamv

plaats binnen de voornoemde Kerk , daar

gy'c opfigt van hebt, daar uwe Parochia-

nen bequaamlyk by komen konnen om het

relvete lefenj d' onkolten van welk boek

de Priefter en de Parochianen gefamentlyk

zullen dragen , teweten gylieden de Prie-

fter en de Parochianen.

3, Dat gy niemand zult beletten , be-

dektlyk nog opentlijk , van defen Bybel te

lezen, ofdaar intehooren leefej maar in

het tegendeel wel uitdruklijk yder een ver-

maanen , opwekken en aanporren , om
daar in te leefen : als zijnde het recht le-

vendig woord Godts , 't welk alle Chri-

ftenen fchuldigzijn aan te neemen , te ge-

looven en na te komen , fo hy anders za-

lig wil worden} haar niettemin waarfchou-

wendeom, over het geene daarinftaat,

niet te difputeren noch te twiften ; en in

het onderzoeken van den rechten zin en

meeningc daar van moderaat te gaan en

niet al te eenzydig ; laatende d' uitlegginge

van duiftere plaatfen aan het oordeelvan

kloeker verftanden beruften.

4. Dat gylieden op alle Sonda^en en

Hoogtyden door het gantfche Jaar overluit

en onderfeheidentlijk , twe ofdriemaal ag-

tereen, of , des noodts zijnde, meerma-
len » dengeenen die onder uw Kerk forte-

ren , fult voorleefen een zeker gedeelte of
fpreuke van het Vader ons of het algemein

geloof, inhetEngelfch, opdarzy 'tfelve

van buiten mogen leeren * en haar alfo van

dag tot dag een kleine lefle of gedeelte daar

van geeven , tot dat zy het gantfche Vader
onsen het Geloof, inhetEngelfch, van

buiten geleert zullen hebben en vaft kon-

ren onthouden : en dan zult gy daar na de

fin en meeninge daar van haar verklaaren

en uitleggen j alle Ouders en huishouden»

de Perfoonen met eenen ook vermaanende
dat iy defelve haare kinderen en dienftbo-

den leeren ,- gelijk als zy van gemoedts-
.halven daar toe verplicht zijn, Dit nu al-

dus verricht hebbende, zult 'gyliedehaar

dan, op alle Sondagen en Hoogtyden > uit

leggen de tien geboden , het eene voor en
het ander na, tot dat zy fe in haare her fe-

nen geprent fullen hebben.

5. Dat gyliede in de vaften yder Perfoon
komende voor u biechten , afvragen en
examineren fult of zy d'artykelen onfes ge-

loofs en het Vader ons , in hetEngelfch,

konnen opfeggen 5 en dat gylieden haar

daarin van fuik tot ftuk overhoort > enfo
zy daar in mochten miffen , dan zult gy-
lieden tot haar zeggen dat yder Chriften-

menfeh tot het gezegende Sacrament des
Altaars tredende, hetfelve vante vooren
wel behoorde te weeten i en vermaant
haar ernftlijk dat zy beter Ieerenvoor het
toekomende jaar,ofdat zy haar anders niet

en behoorden te verftouten om aan des
Heeren tafel te gaanzittenjen fo zy 't doen,
dat het dan is metgroot gevaar van hunner
zielen zaligheid ; en daar op zult gy haar te

kennen geeven dat gylieden tegens die tyd
andere beveele van zijn Koninglijke Ma-

j
jefteitzijt verwagtende, om fodanige per-

I ioonen, die daar in fo dom en bot zijn , van
I des Heeren tafel te houden en te weeren ;

i en dat gy daarom haar aldus voorafwaar-
fchuiwt om alfo het gevaar van hunne zie-

len nevens de laftering en opfpraak van de
wereld voor te komen.

6. Dat gylieden ten minften alle vieren-

1 deel jaars in de gemelde Kerk enopande-

I
re plaatfen u aanbevoolen, doen zult, of

' fchikken dat gedaan worde een predicatie:

waar in gy met alle zuiverheid en oprech-

tigheid het eigentlijkEuangeliumChrifti

zult voordraagen , en uit defelve uwe toe-

hoorders vermaanen tot de werken van

mildadigheid , barmhertigheiden geloof,

in de heilige Schrift ons voorgefchreeven

1 en op het allerhoogfte belaft 5 en dat zy

1 hun vertrouwen niet enftellen op eenige

j
andere werken , die de phantazyen der

menfehen buiten de heilige Schriftuir heb-

ben verziert : als met bevaarden te doen 5

met
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met geit , kaarfen , wafch-kaarfen de Beel-

den en reliquien aan te bieden,- met bin-

nen '5 rr.ondts te prevelen en Pater Nofters

over en weer over te feggen , die men niet

en verftaat noch daar men niet op en let j

nevens veel andere diergelijkefuperftitien

meer ; om het doen waar van zy in de hei

lige Schrift geen belofte van belooning

niet alleenlijk hebben , maar in het tegen-

deel de fwaare toorn en vloek Godts daa^

door op hun hals haaien, als zaaken zijn-

de die tot afgodery en fuperftitie aanlei-

dinge geeven , daar God Almachtig boven
alle andere zonden een zeer grooten afkeer

«n grouwel van heeft ; alfo zulks meeft rot

vcrkleininge van zijn eere en heerlijkheid

dient.

7. Sodanige verzierde beelden die gy
weet dat in uwe Parochie Kerkken tot be-

vaarden of op-oflferinge van iets daar toe

gemaakt mifbruikr werden , lult gy op

ftaar.de voet en fondcr uitliel onder de voer

rukken, om dt-fe feer verfoeyelykefonde

van afgoderi te fchuwen en voor te komen;
en voortaan niet toelaten dat wafch-kaar-

fen noch Beelden van wafch voor eenig

Beeld of fchildery gefet worden, dan al-

leen het licht dat dwars over de Kerk gaat

,

het licht voor het Sacrament des Altaars,

en het licht rond om het graf j welke gy-

lieden tot cieraad der Kerke en der milte

fult laten blyven : uwe ledematen gedui-

rig vermanende en indachtig makende dat

Beelden al fo weinig nuttigheid geven als

boeken voor de gene die geen letters en
kennen ; waar door zy anderfins erindert

mochten werden van het leven end' om-
megang der gener , welke de voornoemde
Beelden voor oogen ftellen ,- en fo zy die

ergens anders toe komen te gebruyken dan
tot zulke gedachteniiTen, fobedryvenzy
daar mede dan afgodery, waar door hare

zielen gtoot gevaar lopen. Hierom is 't dat

zyn Koninglyke Majefteit den.welftandt

van de zielen zyner onderdanen ter herte

nemende t nu alreeds, ten dele geyyerc

heeft, en hier na noch meer yveren zal*'

dat fodanige Beelden die Godtstoomver-
oorzaken en de zielen van zyn lieve onder-

danen fo groot gevaar toebrengen , vernie-

tigt worden.

8. In alle fodanige bedieningen en Pre-

dik plaatfen als onder u zyn en die gy in ei-

gen Perfoon niet en keunt bedienen, zult

gy fodanige CapeHanen in uw plaats ftellen

die daartoe bekwaam zyn enookbereyd-
wüligom dele bevelen uit te voeren, en

hun bediening waarnemen; anderfinszyt

gvby gevolg daar toe verplicht,- en (oud

haar met een godfahg leven voor te gaan

niet minder konnen ftichten , dan met haar

Godts heilig woord voor te dragen : ofan-

ders fullen haare fouten en gebreken u ver-

weren worden , 't welk gy fult moeten ver-

antwoorden fo zy anders doen.

9. Dat gy in geen van uwe Parochie-

Kerken iemand anders den dienft zult laa-

rendoen dan gy weet dat daar toe van zijrt

Korunglijke Majefteit of van denBiffchop

van Cantelberg, of van den Biffchopvan

dit Biidom daar toe geauthorizeert is en

volle macht heeft : die nu fodanig geautho-

rifeert zyn, fult gy blymoedig, zonder

eenig wederfland oftegen fpreken , tot be-

dieninge van Godts woord aannemen.

10. Sogy tevoren de ledematen onder

uwe Parochie iets mocht voorgedragen

hebben, dienende tot verheffingeofaan-

pryfinge van pelgrimagien of bevaarden,

verzierde reliquien , ofbeelden , ofeeni-

ge andere diergelyke fuperftitien ; dan fult

gynuin het openbaar voor de Gemeente
zulks herroepen en het zelve beftraffen»

liaar tonende, als de waarheid is, dat het

op Godts woord niet en is gegrondveft , en

dat gy 't flegts gedaan hebt als een die mif-

leid is geweeft door een algemeinedwa-

linge en mifbruik die indeKerkingeflo-

penzijn , door toelaatingeenoogluikinge

der geener , die met gierigheid ingeno-

men zijnde, fagen dat zy daar wel by voe-

ren.

Ceï 11. Ingeval
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il. Ingeval dat'gyeenigPerfoon binnen

of buiten uweParochie hebt , die daar te-

.

gen is dat Godts woord in het Engelfch ge-

lefen of inoprechtigheid verkondigt wer-

de, of zich tegenscTuitvoeringe van defe

beveelen aanftelt : of een voorftander is

van de gewaande magt van de BiiTchop van

Romen , nu door de wetten van dit Ko-
ningrijk met groot recht verworpen en uit-

geróeit, fozult gyliedenhem openbaaren
en brengen by den Koning, of voor zijn

Raad , of voor den voornoemden Stadt-

houder , of voor den Officier daar naaft

aan gelegen.

12. Dat gylieden , en yder Priefter

,

Gapellaan ofPredikant binnen dit Bifdom
een boek of regifter houden zult van yder

Kerk, waarin gy aantekenen zult dagen
jaar van yder een die , geduurende uw tijd

,

binnen uwe Parochie komt te trouwen

,

gedoopt of begraaven te worden ; en dit

fal ook yder een , die in uw plaats komt

,

vlytig waarnemen ,- en daar ook by voe-

gen de naam van een yder Perfoon die

trouwt , gedoopt en begraaven word } en

,

om dit Boek wel te bewaren, zal de Pa-

rochie moeten forge draagen datter , op
de beurs van hetalgemein, een hegte kof-

fer met twe flooten daar aan en twe fleu-

tels worden gemaakt : waar van gylieden

d' eene behouden , en de Korter van yder

Parochie d' ander in zijn bewaaring zal

hebben ; welk boek gy op alleSondagen

daar zult uitneemen , en in het bywefen

der voornoemde Kofters, of van een van

haar aantekenen de gene die 's weeks te vo-

ren getrouwt, gedoopt en begraaven zijn

geweeft: en dit gedaan hebbende, het boek

wederom opfluiten j en foo dikmaals als

zulks verzuimt word , fal de nalaatige fes-

en-dertig Huivers tot reparatie.van gemel-

de Kerk verbeuren.

13. Alle drie maanden fult gy defe en

de voorgaande bevelingen , door autori-

teit van zijn Koninglijke MajefteitU.L.

gegeeven > alle ledemaaten die in uwe Pa-
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rochiaale Kerken zijn, in het openbaar en
onderfcheidentlijk voorleefen : op dat gy-
lieden te beter aan uwen plicht moogt ge-

denken , en die in uwe Parochien zijn re

meerder opgewekt worden om dezelve
aan haar zyde na te komen.

14. Voor fo veel als door een vaftgeftel-

de wet yder menfeh gehouden is om den
tienden penning te betaalen , fo fal dan

niemant , op de nalaatigheid der Predi-

kanten zich beroepende, den tienden pen-

ning achter houden, en alfo het eene on-

gelijk op het ander hoopen ; maar defelve,

na ouder gewoonte , aan gemelde Predi-

kanten getrouwlijk , zonder iets achter de
hand te houden , betaalen ; en by aldien

zy haare Predikanten hier in breukvallig

mogten bevinden , dat zy dan redre's of
herftelling daar van by hooger hand zullen

verzoeken : welke Perfoonen , na gedane
klachten en klaar bewys daar van , daar in

zullen voorzien.

15. Niemant fal voortaan d' order en
manier van eenige vaft-dagen by de Kerk
ingeftelt en belaft , noch ook eenige gebe-

den of Godtsdienften mogen veranderen , -

maar na den inhoud der gemelde ordinan-

tien en beveelen moeten onderhouden

,

ter tyd toe dat zijn Koninglijke Majefteir

daar in eenige verandering mogt komen te

maaken ; uirgenomen alleen de vaft-da-

gen van fodanigeSanclen, welkers heili-

ge dagen afgefchaft zijn , die na defen voor
geen vaft-dagen verklaart zullen werden ;

behalven ook de gedachtenis van Thomas
Bekket, eertydts AardcsbirTchopvan Can-
telberg , welke t' eenmaal nagelaaten fal

werden, en in plaats daar van deFeriale

dienft te pleegen.

I<J. Na den dienft, en op zekere ande-
re tyden, d'Ave-Mariaas tefeggen, het

welke ingevoert is en zyn aanvang geno-
men heeft uit voorwendinge van den Paus
zyn pardon , zal voortaan achter blyven

en nagelaten worden; op dat de gemene
man ftch niet inbeelde en ook yolkomen-

ver
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vertrouwe, gelyk als hy in voorleden ty-

den plag re doen , dat hy op het feggen van

zyn Ave-Maria quytfcheldir.g krygt van

zyn fonden.

17. Daar men voor defen op verfchey-

den plaatfen in de proceflie ofommegang

plag te ringen Ora Pro Nobis aan fo veel

Heiligen , dat de luyden geen tyd en had-

den om de goede navolgende toeftemmin-

gen te fingen , te weten : Varee Nebis , Do-

mine : Heere verfchoon ons > en Libera Nos,

Domine ; Heere y verlos ens : zo zal men
nu leren en preken , dat het beter ware

Ora Pro Nobis : bid voor ons, te laten va-

ren, en het gene daaraan volgt, als gedag.?

is, te fingen.

Alle defe particuliere bevelen ofgebo-

den en ordinantien geef ik U. L. en uwc
nakomelingen , uit autoriteit van zyn Ko-
ninglyke Majefteit my aanbevolen : waar
opikÜ. L. belafte, jagebiede, uit kracht

van de fel ve autoriteit , om de zelve in alle

delen t' onderhouden en na te komen, of
datgylieden anderfins van uwen dienftaf-

gefet > of zodanige andere ftraffe als zyn
Koninglyke Majefteit of des zelfs Stad-

houder voor die tyd zullen dunken tebs-
hooren, zultontfangen.

Deze beveelen en Ordinantien ftaan ool^op den Biffcbop van Londen ^ijn^egifterTol.

29 3 3° ; nevens Bonners Mandaat aan %ijn Arcb-Diakenen , omde^elvei* on-

derhouden.

Dit aldus gedaan op den 30. September ]VL D. X LI. in bet 32. Jaar van des Ko-
nings Regering.

I.

L X I X.

Beveelen en Ordinantien of Artikelen , xvelke Thomas , Aardtsbifschop

van Cantelberg , gegeeven heeft aan de priefters , Capellaanen of

andere Predikanten: als wanneer hy d' opzicht nam van het Bifdom

van Hereford (de Stoel doenmaal ledigftaande^in'tjaar M. D.

XXXVIlh
in beide taaien , maar ook de Copyevan
zijn Koninglijke Majefteirs ordin-antien

en beveelen zult bekomen.

3. Dargylieden alle dagen een Capittel

in defen Bybel of in dir Nieuwe Teftament
door zien en het Latyn met het Engelfch

zult vergelyken : een aanvang neemende
met het eerfte deel van het boek, enfoo
voortvaaren tot het einde roe.

4. Dat gylieden noch iemand onder u,

een Leeke de luft benemen fult vanjn d'En-
gelfche ofLatynfche Bybel te leefen 3 maar
veel eer haar daar toe aanmoedigen; hun

Cc 1 mee

DAt gylieden en ydereen van u

in het byfonder met alle neer-

ftïghcid en getrouwe gchoorfaamheid on-

derhouden zult 3 en doen onderhouden,
alle d' ordinantien van zyn Koninglyke

Majefteit door zyn gedeputeerden op foda-

aige plaatfen , als zy voor defen hebben
befocht , voorgedragen.

2. Datgylieden en ydereen onder u te-

gen den eerften van toekomende Auguftus

niet alleen een Bibel in het Latyn en En-

gelfch by den anderen in een band gebon-

den j often minften een Nieuw Teftament

y-'
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rr.eteenen vermannende dat zy wel letten

op het geene zy leezen > om alfohun Iee-

vcn daar na aan te Hellen en te weten wat
\

hun Ichuldige plicht is; en dat zy haar wag-

ten van waan-wysheid envermetenheidin

't oordeel van zaaken » al eer dat zy daar

volkomen kennis van hebben.

%. Dat gylieden fo in het Preeken als in

de heiiiilijke biegte die gy de lieden af-

neemt > en in alles dat gy doet de Ledema-
ten onder uwe Parochiezult opwekken en

aanmaanen tot werken die God uitdruk-

lijk gebied > en daar zy hem fcherpe reken-

schap van zullen moeten geeven; en dat

alle andere werken die zy met hun eigen

wille of uit devotie doen , zult gy haar (eg-

gen en leeren , dat fe fo hoog niet te achten

lijn als d' andere: en dat om het nalaten van

defe , God haar niet en zal veroordeelen.

6. Dat gylieden noch iemand onder u,

toelaate dat een Monnik of geeftlijkPer-

foon binnen uwe Parochie-Kerken eenige

bedieninge doe of Preeke> ten zy dathy

van hooger hand daar toe vry verlofneb-

be.

7. Dat gylieden noch iemant onder u,
een Jongman of Vrouw het Sacrament des

Altaars laat ontfangen of communiceren >

die't nooit te vooren heeft gedaan, aleer
dat hy of zy in het openbaar voor de ge-

meente of in de Kerk, na gedaaneMifle
en avond zang, op een heilige dag, op-
fegge,in d'algemeene taal>hec Pater Nofter

of Vader Ons > het Geloofen de Tien ge-

boden.
3. Dat gylieden en yder onder u, twee

maal in een vierendeel jaars aan de geene

die onder uwe Parochie forteeren voordra-

gen zult den band des Houwlijks; en wat
voor een groot gevaar alle Menfchen on-
derworpen zijn die den echien naar. te bui-

ten gaande, Godts wet daar door komen
t' overtreden : en dat zy op de voornoem-
de tyd die geene die onoer haart Parochie

zijn, vermaanen dat zy met niemanteen
verborgen huiwlijks contract aangaan, fo

zy anders de geftrenge wetten van du Ko-
ningrijk door autoriteit van zijn Koningly-

ke Majelteit gemaakt , willen nakomen en
onderhouden.

L X X.

Cromwels Brief aan den Bifichopvan Landaff, hem onderrichtende hoe

hy zich draagen zal in 'tfluk van Reformatie.

Cotton Libr. Clcop. E. 4.

NA voorgaande hertelyke groetenis

aan uwe hoo^ waardigheid} weet dat

gy hier mede zvn Konin^lyke Majefteits

brief, aan U. E. A. geaddrelTeert, ont-

fangen zult , om U. E. A. indachtig te ma-

ken zyn gedachte Majelteirs bekommering

en uw fchuldige plicht nopende d order die

gy ftellen fult in't ftuk van prediken , op

dat het volk in de waarheid mag worden

onderwefen , en evenwel van begin aan

nier bel waart met al te veel nieuwigheden»

d'openbaarmaking waar van * ten zy dat fe

zeer voorfichtlyk en wyflyk aangeleid wer-

de, veeleer twift> fcheuringe en tegen-

ftrydigheid van opinien in het ongeleert

volk veroorzaaken , dan dat fe offtichten,

of uit haar gemoederen verdryvenfodani-

ge mifbruyken als door de verdorveneen

onfmaaklyke leere van den Biflchop van

Romen en zyne Difcipelen daar in gekro-

pen zyn. Het effect van welken brief hoe

wel ik niet en twyfelen ofgy zult, zoom
d' eerbaarheid van de zaak als ampts hal-

ven, het zelve fo nadenken en uitvoeren,
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dat zyn Koninglyke Majefteit daar goet

behagen in zal fcheppen : doch evenwel

voor fo veel als het zyn Majefteit belieft

my in zyn allerhoog!! e bediening te (tellen,

belangende alles dat eenigfinsdegeeftlyk

heid en hun handel aangaat , heb ik der-

halven aan myn zyde om myn fchuldige

plicht by zyn Majefteit af te leggen, en

om goed te maken zyn verwachtinge , opi-

nie en vertrouwen die hy van my heeft , en

onder andere hier in > 't welk hy op myne
getrouheid laat ftaan, te weten aan U. E. A.
te verzoeken en te bidden dat het U. E. A.
gelieve op fo een effeclueele en bondige

manier te arbeiden in het uitvoeren van I

den inhoud van zijn Majefteits Brief j

naamlijk , om te fchuwen tegenftrydig-

heid in het Prediken , het voordraagen

van nieuwigheden zonder wyfe en befchei- .

dene moderatie, en om tegen te gaan de

lichtveerdigheid der geener, dewelke in

het verborgen of in 't openbaar > direcllyk

ofindirecllijk , d' autoriteit en het gelag

van den Biflchop van Romen fouden wil-

len verheffen en op den Throon fetten , ge-

lijk als ik niet tot myner ontlaftinge ge-

noodzaakt ben verder teklaagen, en be-

kent te inaaken wat ik nu tot dien einde aan

U. E. A. gefchreven heb,fo ook om U.E.A.

telafte te leggen uw eigen fchuld, en om
daartoe fodanig een genees-middel te be-

denken , als behoorlijk fal zijn : begeren-

de op U. E. A. mijn meening hierin niet

te willen kwalijk neemen , dienende al-

leenlijk tot een eerlijke , vriendlijke en

Chriftelijke Reformatie , en om vorder

ongemak voor te komen ; noch voor

geen onbeleeftheid aan te zien , al is het in

een zaak waar in het meer dan tyd is om te

fpreken 3 dat ik in dit myn fchry ven fo rond

en openhertig gaa; daartoe genootzaakt

en gedwongen zynde , fo om myn particu-

lier ampts-halven s
als anderfins, om myn

gemoed t' ontladen j vermits het zyn Ma-
jefteit gelieft my voor een raadfman te ge-

bruyken, wiens ampt den Koning als tot

een oogftrekt , om te voorfien en by tydts

raad te verfchaffen tegen zulke mifbruy-

ken , ongeregeltheden en ongemakken >

die anderfins door de vingeren watgefien

zynde, grooter onheyl ineengemeinten-

ftaat baren, dan men hier na metgroore
moeyte , arbeyd en neerftigheid zou kon-

nen weg nemen, Vaarwel.

U.E.A. Vriend

THOMAS CROMWEL,

L X X I.

De Qommiffiewaar door Bonner zijn Bifdom noch behield.

DesKonings Verlof gegeeven aan den Heer Biflfchop, om"@i£
fchoplijke Rechts-macht te moogen gebruiken.

Regift. Bontier. FoU Primo.

HEnrik de VIII. doorGodtsgenade,
Koning van Engeland en Vrankryk

,

befchermer des geloofs, Heer van Yer-

land, en op Aerde het opperhooft van de

IKerk van Engeland onder Godt, aan den

{ eerwaardigen Vader in Chriftus Edmund

,

Biflchop van Londen groetenis.

Nademaal dar alle autoriteit om vonnif-

fen
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fcn uit te fpreken en allerley regts-gebied ,

zo wel die men Kerklyk als wereltlyk

noemt > van de Koninglyke macht , als

van een opperhooft, en d'oorfprong en

Bron -ader van alle Magiftraats-Perfoonen

binnen ons Koningryk , van eerften aan is

afgedaalt ; voorwaar zo betaamt het wel

dat de gene die zulk een jurifdictie of

rechts-gebied te voren niet dan bytoefta-

ning bedienden , fodanig een weldaat , uit

een Koninglyke mildadigheid haar aldus

vergond , met dankbare herten erkennen,

hetzelve de gulhertigheid des Koningsal-

Jeenlyk dank weten, en aan hem , fodik-

maals als zyn Majeft eit goct dunkken zal ,

graag en gewillig wederom over geven :

hierom is het dan dat wyonfen feer bemin-
den gedeputeerden Thomas Cromwel

,

Ridder van d' edele ordre van deKoufe-
band, als ook Heer Cromwel van Wy-
molden , bewaarder van ons groote Zegel

,

en onfe Stad-houder om allerley Kerklyke

zaaken door onfe autoriteit , als opper-

hooft der voornoemde Kerke van Enge-

land , te verhandelen en t'onderfoeken,

tot onfen Vicaris generaal en Principaal

Officiant , door andere open brieven met
onfen grooten Zegel bekrachtigt, geftelt

en verhoogt hebben : om dat nochtans

Thomas Cromwel felfs met zo veel en met
zo een hoogwichtige affayren van ons en

van dit ons Ryk van Engeland zo zeer is

belemmert, dat alle rechts-macht aan ons,
(alswelfoeen opperhoofc toekomt, over

al binnen dit ons Ryk , in zaaken die geen

uhftel wel lyden , offonder verkortinge

van onfe Onderdaanen niet enkonnenge-
fchieden) in eigen Perfoon niet en kan vol-

doen : fo is het dat wy uwe ootmoedige
verzoek-bede hier in toegenegen zijnde,

en willende forge draagen voor de welftant

van onfe Onderdaanen , verklaaren en

voor vaft ftellen dat gy onfe plaats aanne-

men en bekleeden zult in maniere en op de

wyfe hier beneden voorgefchreeven; om,
alle de geene ("die gy onder dit Bifdom van
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Londen forterende , bevinden zult van we-
gen haare zeden en geleerdheid , na een

vlytige en naauwkeurige onderzoekinge,

daar toe bekwaam te zullen zyn ,) in alle

heilige en Biflchopli jke ordres in te wyen :

en de geene die u fovoorgedraagenzijn,

tot alle inkomften der Kerke die tot dit uw
Bifdom van Londen behooren , toe te laa-

ten : en om defelve Perfoonen ,
(fo zy be-

kwaam zullen worden gekeurt om de be-

dieninge daar fodanige inkomften aan vaft

zijn , na behooren waar te nemen , ) daar

in niet alleen te beveftigen ; maar ook om
haar, de zaak zulks vereifchende , daar

uit te zetten: en omalleKerkelykebene-
ficienaan u macht en difpofitieftaandeen

daar toe behoorende , aan bekwaame Per-

foonen te hefteden; als ook om deTefta-
menten en uitterfte wille van wie het ook
fou moogen zijn onder uw Bifdom, wel-
kersgoederen, rechten of eigendommen
en inkomften by haar leeven en dood niet

boven duizend guldens bedraagen > voor

goed te kennen j als ook om het bewint te

hebben over alle Onderdaanen onder uw
Bifdom ab inteftato komende te fterven ha-

re bedieningen, wiens goederen,' eigen-

dommen en inkomften , by haar leeven en

dood niet boven gemelde lomme belopen

,

voor fo veel als degoedkenningevanfoo-

danige Teftateurs en de commiflie of ver*

gonninge van het bewint door uwe voor-

zaaten ofdoor iemant van haare relpective

gecommitteerde in voorleden tvden gc-

fchied is , of had moogen gefchieden en

aanbevoolen werden , en niet anders be-

hoort aanbevoolen te worden ; en om de

rekeninge en andere zaaken daar toe die-

nende op te maaken en te verrichten; ins-

gelijks ook om t'overweegen en uitfpraak

tegeeven over twiftzaaken en affairen die

voor u of uwe gedeputeerde noch niet af-

gedaanwaren, mitfgaders andere zaaken

die tot den Kerken-raad behooren, enu
of uwe gedeputeerde of die gy daar roe

tnogt deputeeren > by maniere van aankla-

ginge
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ginge of voor recht te roepen , ofampts-

halven mochten aangebracht werden , en

geen criminele zaaken zijn daar de wetten

en Plakkaatcn van ons Koningrijk eenig

vat aan hebben , dat defelvevoor u ofuwe
gedeputeerde zullen verhandeld worden,
voor fo veel als fe tot kenniffe van u of van
eenigedergeener die gy uit kracht van de-

feonfe commiflie daar toe mocht depute-

ren , mochten komen te geraakcn. En
daarenboven om het capittel van u Hooft

-

kerken tot Londen, en ook de Stad Lon-
den nevens alle Kloofters, Abdyen , Pri-

' oorfchappen , Collegien en andere Godts-

huifen, fowel geeftlijke plaatfenalsGaft-

huifen , en de Geeftlijkheid en het Volk

van het gemelde Bifdom van Londen,te be-

zoeken» voor fo veel als fodanige bezoe-

kinge van een Kerk , Kloofter > Abdye
door u of uwe Voorgangers, deBiffchop-

pen van Londen,in voorledene tyden heeft

konnen gepleegt worden , en door u of

door defelve, volgens de wetten , ftatui-

ten en rechten van ons Ryk heeft konnen ,

en kan, gehandhaaft worden, en anders

niet. Als ook om door u of door andere

daar toe door u gecommitteerd , fo uit uw
enkele vermengde als daar toe gepromo-

veerde bedieninge , te verneemen na al

lerlei ongeregeltheden , delicten ofmifda-

den die den Kerklijken ftaat onder uw Bif-

dom van Londen aangaan,- en omdede-
linquanten of mifdaadige, na dat gy het

bevonden zult hebben , door geoorlofde

rechtsmiddelen en na eifch derzaake, te

{haffen ( en om alles dat ergens in is ver-

haalt of daar ontrent nodigofeeniger ma-

te betaamlijk, en alle andere zaaken die

d' autoriteit en jurifdictie van een Biffchop

eenigfins aangaan , behalven en boven de

dingen die gy weet datu van God in zijn

heilig woord zijn aanbevolen , in onfe

plaats i naam en autoriteit uit te voeren,

Ain u is 't ook
,
(van wiens gezonde leere,

zuiverheid van confcientie , oprechtig-

heidvan leeven en manieren, getrouheid

enneerftigheidin het beleid van zaken wy
een zeer groot gevoelen hebben ,) datwy,
volgens den inhoud van defen Brief, on-
fen plaats opdraagen , en volkomen magt
geeven om eenen ander of andere Com-
miffaris ofCommiffariflentot uitvoeringe

van de verhaalde zaaken , ofiets daar van»
in de plaats te ftellen, en, na uw welge-
vallen, te herroepen ,• doch u middelerwy-
levermaanendedat gyuwampt, volgens
den regel van het Euangelium , op een
godvruchtige en heilige wyfe zoekt te be-
dienen, endatgy nooit iemantt' eeniger

tyd of tot eenige heilige bedieningen be-
vordert, of eenigfins voor ziel- beforgers

aanneemt, dan alleen fodanige, welkers
oprechtigheid van leeven en zeden mee
zeer geloofwaardige getuigeniffen be -

veftigt, weetenfehap in taaien en andere
noodwendige hoedanigheden duidelijk en
klaar aanwyzen en hem als uit uitroepen

tot fo een hoogwaardige bediening be-

kwaam te zijn : alfo wy dikmaals onder-

vonden hebben dat het verderf van alle

goede zeden,en inzonderheid van de Chri-
iïelijke religie, van kwade Herders is ko-
men nederdaalen op het volk ; invoegen

dat wy niet en twyfelen of het wederom
verkiefen en aannemen van goede en god-
vruchtige Herders fal de waare Religie van
Chriftus en de verbetering van leeven en
manieren in haar geheel herftellen. Toe
getuigenis waarvan dient defe onfe tegen-

woordige brief, waar aan wy hebben doen
hangen onfen zegel,het welke wy tot Kerk-
lyke zaaken gebruiken. Gedateert op den

12. November M. D. XXX IX. in het

3 1 . Jaar van onfe Regering.

Dd LXXII. Des
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L X X l I.

Des Konings Plakkaat om den Bybel in het Engelfch te laaten drukken.

Rot. Pat. 31. Henr, 8.

HEnrik de VIII. &c. aan alle Druk-
kers en boekverkoopers binnen die

onsKoningryk, enalleAmptenaren, Die-

naren en Onderdanen , die defe onfen brief

hoorenlefenof fien, groetenis.

Wy laten u weten dat wy begeerig zyn-

de datons Volk ofGemeente by alle gele-

gentheden haar bevlytigen om te geraken

tot de kennifie van Godts Heilig woort,
waar door zy hem te beter fullen komen te

eeren , en zyn geboden na te komen en

t' onderhouden} en hun fchuldige plicht

aan ons » zynde haar Koning en fouverain

Heer, bewyfen. En aangemerkt dat defe

onfeyver en wenfeh nergens na fo krachtig

konnen zyn, dan met haar te gonnen het

vry gebruik van de Bibel in onfe eigen na-

tuerlyke Engelfche Taal : zo ook ten zy

dat daar in voorden werde dat fe vanbegin

aangefchiede door het naden en aanmer-

ken van eenerlei overzettinge : allbo de

broosheid der menfehen fodanig is , dat de
verfcheidenheid daar van veelerlei onge-

makken fou konnen verootzaaken ; als

wanneer het moedwillig en ftyfzinnig volk

haar komen te reguleren na de verfchei-

denheid van overzettingen : hebben wy
derhalven onfen trouwhertigen en welbe-
minden Raadtsheer , den Heer Crom wel ,

bewaarder van ons groote zegel geordi-
neert , om voor ons , en in onfe naam ,

byfondere zorge te draagen en opzichte
neemen, dat geen Perfoon ofPerfoonen „

binnen dit ons Ryk, fïg onderwinden of
beftaan zal om eenig Bybel in d' Engelfche
taal te drukken in eenigerlei formaat, voor
de tyd van vyf naaftvolgende Jaaren na
den datum hiervan, danalleenliikfooda-
nige als de voornoemde Heer Cromwel
daar toe committeren, aanwyfen en toe-

laaten zal. Op den 13. November , in bet:

3 o. faar onfer Regering.

L X X I I I.

De Befchuldiginge van Thomas Cromwel.

Daar is noch een ander Requeft , behelzende de manier van

eenzeker A£be van befchuldiginge, vertoont aan zijn

Koninglij ke Majefteit in het voornoemde Parle-

ment 5 welks inhoud aldus luid.

DE geeftlykeen werehlykeHeeren en

alle uwe zeer toegedane en gehoorfa-

me onderdanen, de Gemeente in dit uw
Hooger Parlement vergadert, geven in al-

le ootmoedigheid aan uw Koninglyke Ma-

jefteit te kennen, dat alfo uw Koninglyke

Majefteit, onfe ingeboren fouverain Heer,

gerechtlyk , wettelyk en waarlyk de naam
draagt van te zyn onfen eenigen Opper-
hooft en bevelhebber oyer dit uw Koning-

ryk>
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ryk van Engeland en d;-s zelfs dominienj

aan wien, en aan niemand anders onder

God'» de Koninglyke beftieringe, order

enregeringe over uwe feei toegedane en

gehoorfame onderdanen en het volk van

'dit Ryk alleenlyk behoort : en welke uwe
gehoorfame onderdanen zyn Koninglyke
Majefteit met grote voorfigtigheid en zon-

der eenige onruft altoos een lange tyd feer

genadelyk heeft bewaart , onderhouden en

befchermt : en tot hunner geruftheid en

welftand gemaakt en ingeftelt verfcheiden

godvruchtige
5
deugdfame en heilfame wet-

tenen tot behoorlyke uitvoeringe daar van

niet opgehouden van te reyfen in uw eigen

Koninglyke perfoon , om fo wel de wetten

van Godt Almachtig als die door uwe Ma-
jcfteit ingeftelt en geordineert, te hand-

haven en voort te fetten, d' overtreders

daar van na behoren ftraffende : en uw Ma-
jefteit heeft immer en altoos op allerley

wegen en manieren feer geyvert en gear-

beid dat God Almachtig door defelve wet-

ten ge-eett, gedient en gevreeft mocht
werden , en datter een algemeene een-

dracht en voorfpoet in dit uw Ryk en an-

dere uwe jurifdictien mocht zyn: en op

da,t de zelve na behooren uitgevoert moch
ten worden > verfcheiden , fo wel van u-

wen Adel als andere, verkoien tot uw
Raads heeren , gelvk als het de-eerevan

een edelmoeJigtn Koning beraamr. En
daar uwe Majefteit lig fonderling verla

ten en vemout heeftop zyneRaavis-hee

ren, dat zy alle, enyderin het bvfonder,

uw godtvruchtig en Koninglyk voornemen
en meninge ingefien,J)ehertigt en nage

komen zouden hebben , gelyk als voor-

waar een" groot of het meerder getal der

zelve daar in getrouw is geweeft , dies niet-

temin heeft Thomas Cromwel, nu Graaf

van EfTex, wien uw Majefteit ontfangen

en aangenomen heeft in zyn dienft om hem
getrouw tezyn, de gemelde Thomaszyn-

de doemaals in een flecht en geringe (land

:

doch uit een fonderlinge gonft en vertrou-

wen dat uw Majefteit op hem hadde , heefc

hem niet alleenlyk verheven tot den ftand

van een Graafen verrykt met veelerley ge-

fchenken* zo van goederen als landen en

bedieningen i maar ook verhoogt en ge-

maakt een van uwe Raads-heeren , zo wel
irv 't ftuk van uwe Majefteits opperfte kerk-

lyke jurifdi&ien als van uwe hooge fecrete

werelrlyke affayren. Dtt alles niet tegen-

ftaande heeft uwe Ma:efteit nu onlangs be-

vonden en d"e proeve daar van gehad door

een groot getal van getuigen , zynde uwe
getrouwe onderdanen, enPerfoonenvan
groot aanfien , eere en befcheidenheid *

dat defe Thomas Cromwel , Graaf van
EfTex, tegens het fonderling vertrouwen
en groot gevoelen dat uw Majefteit van
hem heeft gehad, fïg (als de fnoodfte ver-

rader, bedrieger en verftrikker tegens

uw Koninglyke Perfoon en heerfchende

Kioon van dit uw Ryk, als men ooit ge-

weten
,
gehoort of gefien heeft zo lang als

uwe zeer edele regering heeft geduirt,) ge-

dragen heeft; invoegen dat gemelde ge-

tuigen openbaarlyk bewefen en verklaart

hebben dat defe Thomas Cromwel, uw
Koninglyi, e ftaat, macht, en bewind fig

aanmatigende , zonder uw Koninglyke

Majefteits bevel of toeftemminge , ver-

fcheiden Pcifoonen, die men van hoog
verraad befchuldigt en overtuigt heeft , en
ook meer andere over hoog verraad ver-

dacht en gevangen genomen , op haar vrye

voeten heeft geftelt; en daarenboven me-
nigmaal , en op verfcheiden plaatfen in dit

uw Koningryk, voor etlyke geleverde

fommen van penningen , heeft hy fig op
een zeer verraderlyke wyfe verftour , om ,

door verfcheiden fchiiften , fo wel aan

vreemdelinge als aan uw eigen ingefetene

onderdanen, te geven en tegonnenvry-
heid en verlofom geit , Granen , Boonen ,

Haver, Bier, Leer, Talk, Klokken, Ko-
per , Paarden en andere waaren uit dit uw
Koningryk te mogen vervoeren,tegens uw
Koninglyke Majefteit zeer godvruchtige

Dd z ca
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en genadige Proclamatien , uitgegeven tof

heil en welftand der gemeente en van dit

uwRyk; en dat totmerklijke verkortin-

ge van uw Kroon en Koninglijke achtbaar-

heid. Daarenboven heeft defe Thomas
Cromwel uit een opgeblaafen en trots ge-

moet) ftrydigtegens zijn fchuldige plicht

van gehoorfaame onderdanigheid , op fijn

eigen macht en autoriteit, en uit verachtin-

ge van uw Koninglyke Majefteit (fich fel-

ven uw macht, fouveraine Heer, in dat

deel toe-eigenende) etlijkebyzonderePer-

foonen van uwe Onderdaanen geftelt , ge-

deputeert en aangenomen , om waar te

nemen uwe hoogdringende enhoogwich-
tigezaaken enaftayren , die indituwRyk
verricht en uitgevoert worden ; en dat

zonder verlof, confent en weeten van uw
Koninglijke Majefteit. Voeg hier noch

by, dat hy, een Perfoon vanfoflechten

geringen ftant zijnde, als'er weinig in dit

uw Ryk zijn , (fich vermecende fo hoog
in degonft van u, onfe en zijn natuurlijke

fouverainHeer , te ftaan : ) zich niet ont-

zien heeft in het openbaar rond uit te feg-

gen en te verklaaren dat hy op u mocht vaft

gaan 5 't welk onder alle goede Onderdaa-
nen in een Chriflen-Ryk ten hoogftenaf-

grnwlijk en verfoeyelijk is, dat zich een

Onderdaan verftouten fou fo te fpreeken

van zijn fouverainHeer en Koning. Defe
Thomas Cromwel, fteunende op zijn ei-

gen macht en autoriteit , heeft ook, fon-

der confent van uw Koninglijke Majefteit

pafpoorten laaten befchryven en verleent

,

foo wel aan uitheemiche als aan uw eigen

Onderdaanen , en dat op verfcheiden ma-
len; om Paarden en groote fommenvan
penningen , zonder eenig onderzoek te

doen , over zee te moogen voeren. Ja

,

daarenboven, zeer genadige en fouverain

Heer , nevens verfcheiden andere zijne

venaderyen , bedriegeryen, en valsheden
,

fo heeft dcfe Thomas Cromwel, Graaf
van Effex , (zijnde een vervloekt ketter en

lützijneigen natuur gantfeh en geheel ge-
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negen om onder uwe getrouwe en goede
Onderdaanen twift twedracht en een alge-

mein oproer te zaayen : heimlyk laaten

uitgaan en in alle uwe Provintien en ande-
re Landpaalen van dit uw Koningryk én' in

andere uwe Dominien uitgeftrooit mee-
nigtenvanvalfcheketterfe boeken , waar
van een groot getal buiten 's Landts ge-

drukt en gemaakt zijn , en verfcheiden

binnen de paaien van dit uw Koningrijk;

by een verzamelende en voordraagende
,

onder veel andere fwarigheden en dwalin-

gen , openbaare zaaken , dienende om uwe
Onderdaanen te beweegen en te brengen
tot ongeloof en te verzaaken het oprecht
waarachtig geloof, (welke Chriftelijke re-

ligie alle Chriftenen verbint ominhooge
eere te houden het heilig en gebenedyd Sa-
crament des Altaars , en andere artykelen
van de Chriftelijke Religie, waar van uw
Majefteit > uit kracht en autoriteit van het
Parlement, een zeer genadige verkundi-

ging gegeeven heeft : ) en heeft ook eeni-

gc dingen hier en daar uit gemelde boeken
byeen geraapt , in onfe Moederlijke en
Engelfche taal doen overzetten ,• en op het

verhaal des Overzetters aan hem gedaan ,

dat de materie op fodanig een wyfe over-

gefet tegens het heilige Sacrament uitdruk-

lijk was ftrydende , heeft evenwel defe

Cromwel, Graaf van Effex, na dat hy de

zelve overzetting al na gezien hadde , op
zijn ketters ftaande gehouden dat defelve

materiale kertery fodanig overgefet , voor
goed was te keuren : en wyders geaffir-

meert dat hy niets daar in te berifpen vond:
ja dat noch meer«s, hy heeft ook in het

openbaar rond uit gefegten met ftyve ka-

ken verklaart dat het ieder Chriften, foo

wel als den Priefter, vry ftond om gemel-

de Sacrament te bedienen.

Daar ook uw Koninglyke Majefteit ,

zynde een vroom Vorft en een Prins van

fonderlinge geleertheid
3
rechtveerdigheid

en vertrouwen,den zelven Thomas Crom-
wel geftelt en gemaakt hebt tot uwen flad-

houder
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houder binnen dit tiw Koningryk van En-

geland , en hem macht en autoiiteit gege-

ven niet alleenlyk om alles en allerley dwa-

lingen en mifverftanden , welke in dit uw
Ryken desfelfs Dominien onder uwe lie-

ve en gehoorfame onderdanen mochten

opftaan en aangroeyen , te verbeteren en

herfteilen> maar ook om over alle Kei.

kelyke en geeftlvke zaaken volkomen

het bewind te hebben: fo heeft dan defe

voornoemde Thomas Cromwel, Graaf

vanEffex, (zyn fchuldige plicht aan God
Almachtig en uw Koninglyke Hoogheid in

de wind flaande, onder het zegel van u-

wen Stad-houder re zyn, en zonder con-

fent en weten van uw Majefteit) verfchei-

den Perfoonen die men aank laagde en voor

ketters hield , toegedaan en geautorifeert

om binnen de paaien van dit uw Rykvan
Engeland onder uw lieve en gehoorfame

onderdanen vry te mogen leeren en predi-

ken j en or^der dekfel en fchyn van fo een

grooteenaanfienlyke macht en autoriteit

hem opgedragen en aan bevolen , heeft hy

niet alleen,uit zyn eigen verdorven en ver-

doemlyke wille en ftyffinnigheid , in eigen

Perfoon>fomwylen door zyn eigen daad en

bevel,en op verfcheiden andere tyden met

brieven uitdruklyk gefchrevë aan verfchei-

den voortreffelyke Perfoonen, een Schouts

ampt bedienende in verfcheiden Graaf-

schappen van dit uw Ryk: (valfchlijk voor-

wendende dat uw Genades welbehagen fo-

danig is geweeft) veel valfche ketters,waar
over fommige aangeklaagt , andere gevan-

gen en vaft gefet waren , wederom ontfla-

gen en op haar vrye voeten geftelt ; en ge-

meenlijk , fo wanneer geloofwaardige Per-

foonen by den voornoemden Thomas
Cromwel over fwaare enzeerverfoeyely-

ke ketteryen (die op etlijke plaatfen in dit

uw Koningrijk ontltaan en op de baan ge-

bracht waren , nevens de naamen der gee-

rjerdie daar me waren befmet, ) kwamen
klaagen : heeft dde Thomas Cromwel
door zijn liftige en fnodepraktyken, de- *

21 3
zelve Ketters van alle ftraffe en refor-

matie niet alleenlyk viy gefproken* maar
ook , dezelve verfchoont, voorgefproo-

ken en verdadigt hebbende, op verfchei-

den tyden veel van gemelde geloofwaardi-

ge Perfoonen , haare befchuldigers, feberp-

liik beftrafr en dapper over den hekel ge-
haalt ; en fommige daarvan vervolgt, en
met gevangenis als anderfins geplaagt : fo

dat hier over verfcheiden van uwe Koning-
lijke Majefteits trouwhertige en gehoor-
fame Onderdaanen vol van angften vreefe

zijn geweeft om zulke verfoeyelijke be-

kende ketters ofaan den dag te brengen of
te befchuldigen ; de particulariteiten of
byzondere (lukken v3n defe verfoeyelijke

ketteryen, dwaalingen en mifdaaden

,

door den voornoemden Cromwel bedre-
ven, zijn fo groot en veel in 't getal, dat
het al te verdrietig fou vallen om dezelve
op te haaien en te befchry ven, Om nu de-
fe verfoeyelijke dwaaltngen en ketteryen
op de gemoederen van uwe Onderdaanen
te drukken, en om dcfelve haar in te fcher-

pen en in te boezemen, (en dat, feer ge-
nadige fouverain Heer , daar fe tegen
Godts wetten en uwe inzettingen foozeer
ftryden : ) fo heeft hy, door zijne ValTalen

verfcheiden van uw Onderdaanen aan zijn"

fnoer gekreegen > welke hier en daar in al»

Ie uwe Graaflchappen en rechts- gebied
woonden ,• al fo wel haar valfchlijk wys
makende dat den inhoud van gemelde boe-
ken goed en waarachtig v/as , en met Gods
heilig woord en wille beft overeen kwam :

als andere zijne valfche en ketterfcheOpi-
nien en dwaalingen die hy haarzochropde
mouw te fpellen ; waar door , en door
de geene die hier in met hem t' famen fpan-

nen ,- hy fo veel heeft uitgewei kt dar ver-
fcheiden van uwen getrouwe Onderdaa-
nen aan ketteryen en andere dwaalingen
merklijk vaft zijn, daar de wettenen wil-
le van God Almachtig fo feer regens ftry-

den. Defe Cromwel nu , zich inbeelden-

de kloek en mans genoeg te zijn om fo do©»
Dd l \ouiv
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voornoemde valfche en verradeilijke mid-

delen , als door nacht en gewelc, de ver-

haalde ve-foeveli)ke verraderyen, kette-

ryen en dwaaüngen tekonnen voorftaan ,

handhaven en verdadigen (niet eens acht

flaande op zijn fchuldige plicht aan God
Almachtig en zijne wetten , noch ook hoe

hy zich aan uw Koninglijke Majefteit met
eede verbonden en verklaart heef op den

laatften dag van Maart en in het go- Jaar

van uw leer genadige Regering , in dePa-

rochye van d'aime S. Pieter, binnen uw
Stad van Londen ; op vertoog en verklaa-

ring doenmaals en aldaar aan hem ge-

daan, als dateer zekere nieuwe Predikan-

ten waren , met naame Robbert Barns

Klerk , en andere , waar van fommige
in den Tour waren gefmeten , over het le-

ren en prediken van een ongebondé leere

,

vlak ftrydende regens uw Koninglyke Ma-
jefteits Proclamatien : ) zo heeft nu defe

Thomas Cromwel op een gantfeh ver-

foeyelyke , trotfe, verkeerde, moetwil-

lige, boofaardige en verraderlyke wyfe,

metftyve kaken affirmerende dat de zelve

predikatie goet was
,

( en dat uitdruklyk

tegens uwe wetten en ordinantien , ) lig

niet ontfien nog gefchaamt defe (eer verra-

derlyke en verfoeyelyke navolgende woor-

den te feggen en uit tebraken , onder an-

dere op defe wyfe in effeft, te weten : dat,

offchoon de Koning al ^ou willen daar van

afwijken , hy evenwel daar by blyven Zfiu ; en

20 de Koning , met al %yn voll^ktvame tever-

andere , dan %ou ik in myn eigen Perfoon ,

met myn degen in myn band, tegens bem en

alle andere te velde gaan; en daar op > dan

en aldaar , op een gantfeh verraderlyke

manier zyn degen uittrekkende en om
hoog houdende, berfre hy in defe woorden

uit : ofandersgaa defe degen dwars door myn

J_ ijf en Ziel heen , indien il^ niet in dit krak:

krel tegen haar allen bet leven daar om %oa

willen laten; en il^vertrcu , mag ikjlecbtt

ctnjaarof twe leven,fo fal het in des Konings

macht niet yn om ^ulkf, alwouhy 3 teke-
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ren of te weren. En daarenboven , dan, en
aldaar, een hogen eedt (werende , heeft

hy de zelve zyn verraderlyk uitgebraakte

woo-d -n beveitigt, feggende : ik.\al dit

inder daat doen, zyn arm om hoogopite-
kende* als of hy een degen in zyn hand
hield ; d'enende zulks tot een zeer gevaar-

lijk , deerlijk en godtloos voorbeeld voor
alle andere uwe lieve , getrouwe en ge-

hoorfame onderdanen in dit uw Ryk , en

tot gevaar van uw Koninglyk Perfoon.

Hier nevens, allergenadigfte Souverain

Heer , heeft gemelde Thomas Cromwel

,

Graaf van Effex, doorverdrukkinge, gif-

ten en gaven, gewelt en valfche beloften

aand'onderdanenvandit uw Ryk gedaan >

ontallyke fommen van penningen beko-
menen een grootenfehat byeen geraapt j

en aldus lig verrykt hebbende, heeft hy

den Adel van uw Land over dwars aange-

fien, befpot en veracht , met zeer fmaad-

lyke woorden fulks uirdrukkelyk te ken-

nen gevende. Van anderen nu zyn fland

en ftaat , waar toe uw Koninglyke goeder-

tierenheid hem opgetrokken en verheven

had, hem indachtig gemaakt en te ge-

moed gevoert zynde, (lig in diergelyke

verraderyen op den laattien dag van janua-

rius, in het 31. ]aar uwer hooglofiyke re-

gering, op het Hof van S. Marren in het

Velt, in het Graaffchap van Middelfex

,

ten hoogften vergrypendej heeft hy op een

feertrotfe, fpytige , boolaa'dige , en ver-

raderlyke wyfe daar op gean; woord : inge-

val dat hem deHeeren ^odanigwilde bejege-

nen , dan %ou hy haar ^ull^ein onibytvoor

petten , als haar nooit in Engeland wierd

voergcfet , en dat d' allertrotjle onder haar

hetzelve gouden gewaarworden : {trekken-

de diergelyke propooften tot merklyk pe-

rikel en gevaar fo van uw Majefteits eigen

Perfoon , als van uwe erfgenamen en na-

faten.

Om welke zyne zeer verfoeyelyke en

gantfeh afgryflyke ketteryen , verraderyen

en veel andere zyne mifdaden enfchelm-

ftukken
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ftukken al te lang om hier te verhalen en

voor te dragen j zo gelieve uw Majefteit

met confent en toeftemminge van het Hoo-
ger en Laager Huis in dit tegenwoordig

Parlement vergadert > en uit der felver au-

toriteit» te verklaren, ordineren en voor

vaft ie dellen , dat de gemelde Thomas
Cromwel, Graaf van EiTex, van wegen
zyn gruwelyke en verfoeyelyke ketteryen

en vèrraderyen die hy op fo een afgryflyke ,

ketterfche en verraderlyke wyfe gepracti-

feert , bedreven en begaan heeft fo wel re-

gens God Almachtig, als tegensuwKo-
ninglyke Majefteit en dit uw Koningryk ,

zal zyn, en blyven, door autoriteit van

dit tegenwoordig Parlement, overtuigt

en befchuldigt van kettery en hoog ver-

raad , en voor een afgryflyke en verfoeye-

lyke ketter en verrader geoordeeltzynde,

zodanige pyn van door, verlies , verbeurte

van goederen , fchulden , en vaftigheden

te lyden hebben fal en uit te fraan , als men
ingeval van kettery en hoog verraad, of
in gevalkan een van die beide de wetten

mede brengen , en dat na het welbehagen

van uw Koninglyke Majefteit. En dat de

zelve Thomas Cromwel, Graafvan Eflêx,

uit de boven-verhaalde autoriteit , verlie-

fen en verbeuren zal aan uw Koninglyke

Majefteit en aan uwe erfgenamen en fuc-

cefleurs alle zyne Kaftelen , Sterkten,

Heerlykheden j Hoffteden, Landeryen,
Renten, Inkomften, Bedieningen, Befit-

tingtn, Ampten , Rechten, iraaten en al-

le andere zijn erfgoederen; hoe fe genoemt
genatureert of gequalificeert mogen zijn :

welke Thomas Cromwel , de Graaf van

Eflex, of iemant anders tot zijn gebruik

had, of hadde behooren te hebben, van
eenige erfgoederen , of andere roerende

of onroerende goederen op den voornoem-

den laatften dag van Maart , in het voor«

verhaalde 30. Jaar van uw allergenadigfte

Regering, of t' eeniger tyd te vooren of

daarna, als ingeval van hoog verraad en

dat alle de voorverhaalds befittingen hoe-

danig dat fe ook zijn, voor verbeurt ver-

klaart zullen woiden, en vervallen en bly-

ven voor ahyd in actuele pofieffie en bezit-

tinge van uw Koninglijke Majefteit uwe
Erfgenamen en fucceffeurs ; en dat in foda-

nigen ftanr,en op zulk een manier en wyfe,

alsof gemelde Kafteelen, Sterkten , Heer-

lijkheden , Hoffteden , Landetyen , Ren-
ten, Inkomften, Bedieningen, Bezittin-

gen j Ampten , gerechtigheden , ftaaten

en alle andere, en yder in het byfonder,

daartoe behoorende goederen, fpecialijk

ofin'tpartyculier aangeflagen waren door
den Officier of Officieren, Inquifiteurof

Inquifiteurs , door een Fifcaal ofFifcalen

,

een Cotnmiffaris of Commiffariflen , uit

kragt van eenige commifïïe of commiffien
aan haar of aan iemand van haar i om ge-

dirigeert te worden in eenig Graaffchap of
Graaffchappen , Provintie of Provintien

binnen dit Koningrijk van Engeland» al-

waar gemelde Kaftelen en alle d andere bo-

ven verhaalde goederen of eenige daar van

gelegen zy n , en dat de zelve wederom ver-

vallen zullen aan uw Majefteits Hoven :

overhoudende of bewaarende voor alle en

yderPerfoon enPeifoonen»Collegien enSo-

cieteiten, haare erfgenamen enfuceefleurs,

en voor haare fuccefleurs en voor ieder van

haare geaffigneerde , (behalven voor Tho-
mas Cromwel, Graaf van Effex, en zyn
erfgenamen ,. en voor alle en yder ander

Perfoon ofPerfoonen pretenderende eenig

recht te hebben op den zelven Thomas
Cromwel en't gene hy gebruikt , ) allefo-

danige rechten, eer-titelen , befittingen,-

eigendommen , inkomften , overblyf fe-

len, hand fchriftofhandfehriften, voor-

waarden , erf-pachren , bedieningen , ren-

ten, jaarlijkfe pennoenen , en alle andere
commoditeiten , profijten en erffeniffen 3

kortom, al wat zy of iemant onder haar

gehad mochten hebben of behoorden ge-

had te hebben , by aldien dat dcfe acte noic

gemaakt waare geweeft ; behoudens ahyd ,

(en dit worde doorgemelde autoriteit van

her
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hec tegenwoordig P.ulement voor vaft ge-

il Ir 1 dat defe .-icL- vanco ide;n:)atie » of-

fenfieofiets.ande s.inr m foegreepsn , lig

niet uirlrrekkeover het B 'fdom van W~lls
in het Graaüchap van Sommerfet; noch

over eenige Hofiteden , Linden, Woo-
ningen of erfgoederen daar toe behorende}

noch ook dat het eenigfins gedye tot nadeel

of fchade van den BilTchop van Bith en

Wells of van den Deken vatide Hooft-

KerkvanS. Andries van Wells > nogaan

eenige van haar of haare Succefleurs ,• maar
dat de voornoemde Biffchop en Deken
mitfgadeis haare Succeffeurs > hooft voor

Iiooft, fullen mogen hebben, behouden,

gebruiken , befitten en genieten haare eer-

tytelen, Rechten , Hof-fteden , Landen,

Wooningen, inkomende Renten > bedie-

ningen, en alle andere erffeniflen, com-
tnoditeiten en profijten , hoedanig dat fe

ook zouden mogen zyn : en dat fo ruim en

•breed, als of defe a&evan condemnatie

of eenig miidaad daarin verhaalt, nooit
gcfchied, gemaakt of ingeftek ware ge-
weeft; en dat voortaan de Deken en zyn
SucceOeu-.s, Dekens van gemelde Hooft-
Ke:k, dewelke na defen daar roekomen
verkoren of aangenomen te worden, zal

zyn , uit kracht en autoriteit van dit Par-

lement , Deken van de zelve Hooft-Kerk

,

en daar in volkomen en geheel worden be-

vefligt ; en dat in alle manieren en deelen

als men voor defen aan de Dekens van de
Hooft-Ketk van Wells plag te doen. Dat
ook de zelve Deken en z^n SuccelTeurs

hebben, befitten en genieten zullen alle

zodanige befittingen , Hoven , Landen

,

inkomften, bedieningen en alle haare erf-

fenilTen , hoedanig dat fe ook zyn of by
wat naam bekent of genoemt : en daar ac-
tuele en reële poffeflïe van nemen in alle

delen en manieren >als ofdefe acte van con-
demnatie of iets daar in verhaalt nooit ge-
maakt

,
gefchied of ingeftelt waf e ge weeft.

Op tvelk. Reduejlofverfoekjbede en des %elfs provifionele injiellinge devoornoemde Heer

Koning, de ^elvegelefen en verftaan hebbende , uit autoriteit enmet cmjent van
dit Parlement , aldus beeft geantwoord.

Soit faiB come il eft defxro.

L X X I V.

Cromwels Brief aan den Koning aangaande zyn trouw met Anna van

Cleef. Origineel.

Cotton libr. Otho C. io4

Aan den Kroning , myn aüergenadigjl foitverain Heer ,
%yti Kpninglyl^e Majefteit.

ALlerbarmhertigfte Koning en allerge-

nadigftezouverain Heer ; het zal uw
Majefteit gelieven te weten: wanneer nu

Jaatftmaal uwe goedertierenheid aan my
fond den hoogwaardigen Heer CAncelier ,

den eerwaardigen Herrog van Noiffolk,

en den Heer Admiraal , om my te bedenk-

kenen aan uw Majefteit van verfcheiden

zaaken oploffinge te doen. Onder andere

hebben zy my een byfonderzaak voorge-

draagen , en daar op wel hooglyk belaft ,

voor zo veel als ik het voor Godtin dien

fchriklyken dag des oordeels zou willen

verantwoorden , als ook op het allerhoog-

fte
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fte gevaar en verdoemenis myner ziele en

confcientie , om te feggen het geene my in

en aangaande het houwelyk tufïchen uw
Koninglyke Hoogheid en de Koninginne
bekent was. Waar op ik tot antwoord gaf

alles dat ik wille, haar voordragende de

particulariteiten voor fo veel als ik onthou-

den had; de zelve nu verftaan hebbende,
hebben zy my , uit uw Majefteits naam

,

en met zodanige belaftinge als zy my te

voren gedaan hadden , bevolen aan uw
Hoogheit de waarheid te fchryven > enfo
veel als ik van de zaak wifte; 't welk ik nu

ook doe > en d' eigentlyke waarheid , by
myn Taligheid , na myn befte kennis. Voor
eerft,- na dat uw Majefteit d'aankomfte

van Mevrouw Anna van Cleel tot Dover
verftaan hadde , en dat zy haar reyfe voor-

genomen had te doen op Greenwich en op

Hoogheid gepaft rot binnen in uw flaap-

kamer j en aldaar zynde, riep uw Genade
my by hem , op defe of diergelykewyfe
my aanfprekende : myn Heer , is hetfo niet

als il^ 11 verhaalt heb ? ^y mogen [eggen wat

%y willen
, %y en is nergens nafofcboon , ah

het geruchte van haar gaat ; hoe wel
ty een

goegejialte van leden heeft. Waar op ik ant-

woorde , geloof my , Sire , gy fegt de
waarheid ; hier by voegende , dat zy ,

na myn oordeel , haar als een Koninginne
aanftelde ofdroeg ; dies niet te min was ik

bedroeft dat uw Hoogheid niet beter ver-

noegt was : hier op gebood uw Majefteit

my dat ik uw Raad fou doen vergaderen 3

(welke met naamen defe waaren : d'Aarts-
biflchop van Cantelberg, de Hertogen
van Norfolk en Suffolk , myn Heer Admi-
raal, myn Heer Durefm, en ik zelfs: )

Nieuw-Jaars avond in der nacht tot Ro- 1 om over defe zaak te fpreken en te weten
chefter zou zyn,fo gafuw Hoogheid my te 'wat voor een commiflie d' Agenten van
kennen dat uw Majefteit haaropNieuw- Cleef hadden medegebracht, fowelaan-
Jaars dag alleen woud gaan belbeken, de- 'gaande het volvoeren van het verbond te

fe woorden daar aanknopende om Liefde voren van hier aan Dr. Wottonafgevaar-
te kjieftereh » het welke uw Genade ook de- digt , 't welk tot Cleeffou ingaan : als ook

om te hooren hoehetmethethouwelyks-
contracl tuflchen den zoon van den Hartog
van Lotteringen en defe Mevrouw Anna
was gelegen. Waar op Olefleger en Ho-
gefton ontboden zynde , de zaak voorge

de op Nieuw-Jaars dag , als gefegt. Des
daags daar aan , zynde Vrydag , keerde uw
Genade weder naar Greenwich , alwaar ik

uw Genade aanfprak , en uw Majefteit af-

vraagde , hoe Mevrouw Anna u behaagde

of aanftond; waar op uwe Hoogheid fwaar-

moedig, en niet blymoedig, fo my tos

fcheen , antwoorde : nergens na %o wel

als 'er van gefegt wierd ; daar noch byvoe-
gende, dat, had uw Hoogheidfo veel tevo-

ren geweeten al; gy toen wijl, %y binnen dit

Bjk^nietgekomen %ou hebben , als klagender

wyfe feggende , wat raad ? waar op ik ant-

woordende, feide : dat ik geen raad en wift,

maar daar over zeer bedroeft was; en dat

dit zo met my was , weet God , alfo ik dag-

te dat dit geen goed begin was. Op den dag

daar aan na het inhalen van gemelde Me-
vrou Anna en haar intrede binnen Green-

wich, en na dat uw Hoogheid haar naar

haar kamer hadde geleid 3 heb ik op uw

ftelt wierdj waar aan klaar bleek dat zy
zeer verfet en verbluft ftonden ; verfoeken-

de dat fy 'smorgens daar aan ,fynde Sondag,

hun antwoord mochten geven. Hier op
zyn uw Raad en zyop Sondag 's morgens
vroeg by den anderen vergadert, als wan-
neer haar wederom gevraagt wierd wat
commiflïe zy hadden tot volvoeringe van

den handel en d'artikelen gefonden aan

Mr. Wotton ,* als ook van wegen de Con-
tracten en het Houwelyks- verbond tuf-

fchen den Zoon van den Hartog van Lotte-

ringen en Mevrouw , en hoe verre daar

me was geavanceert. Waar op zy Ant-

woorden als mannen die zeer bedeelt fton-

den > dat zy geen commiffie hadden om
E e over.
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over d' artikelen aan Mr. Wotton gefon-

den te handelen ; en nopende het contract

en verbond des houwelyks daar wiften zy

niet meer van te feggen, dan darter een

herroepinge was gedaan, en zy flegtsaan

malkanderen waren verlooft. Eindlyk en

ten laatften , na voorgaande verwifïeling

van veel woorden , wilden zy baar voor

gevangene over geven , ter tyd toe dat aan

haar van Cleefde eerfte artikelen met den
Hartoghaar meefters zegel beveftigt, ge-

fonden wierdenjals ook de copy der herroe-

pinge,gepaffeert tuffchen den Zoon van den

HattogvanLotteringenen de Princes An-

na. Opditantwoort heeft uw raad my ge-

fonden aan uw Hoogheid om aan dezelve

haar antwoord bekent te maken j en alfo

door een verborgen weg in uw vertrek-ka-

mer komende, heb ik aan uwe Majefteit

alle omftandigheden verhaalt , waar over

de zeWe tenhoogften mifnoegtwas, feg-

gende : '%y en hebben niet wel met mygeban-

delti invoegen dat ik feer wel konde mer-

ken dat uw Majefteit volkomen gerefol-

veert was om het houwelyk voor die tyd

niette laten voortgaan, feggende totmy

in effect aldus : ten ware %y fo verre niet was

kpmerireyfen tot myn ryk, toe , en myn Staten

en Volk.[o veel toefiel niet en badden gemaakt

om baar in te halen, en uit vr efe vaneenige

commotie te maken inde wtrelt ; {te weten ,

om baren broeder teverdryven ia de banden

van den Kjty^er en den Kjming van Vrank;

ryl^y nu 't[amen fpannende , ) ^ofouiknooit

met baar willen trouwen ; zo dat ik wel

konde befpeuren dat uw Majefteit noch de

Psrfoon noch het bedryf der Agenten aan-

ltond » op Sondag> na het middag-maal

liet uw Majefteit uw gantfche voornoemde

Raad wederom vergaderen, verhalende

hoe zy met de zelve hadJen gehandelt , fo

wel in 't ftuk der gemelde artikelen , als in

de zaak rakende den Zoon van den Hartog

van Lotteringen. Ik en twyfel niet of zy

hebben lichtlijk konnen zien hoe het

gantfeh tegens de borft van zyn Majefteit

was om op die tydte trouwen ; hier op

,

en om de voornoemde redenen', heeft het

uwe Majefteit voor raadfaam ingefien dat

zy voor zyn gemelde RaadenRechri-ge-
leerden die daar dan tegenwoordig zouden,
zyn een proteftatie fou doen dat zy van alle

houwelyks-contracten vry was , gelyk het

ook daar toe gekomen is; hier opby uw
Majefteit komende, heb ik verhaalt dat

zy hare proteftatie gedaan had ,• waar op

de zelve dit, in effect, tot antwoord gaf

:

is 'er dan geen ander raad als dat il^ y neot^

^aakjyk. tegens myn wille , myn hals onder

het jockbttyge, waar op ik vertrok, laten-

de uw Majefteit vol van gepeinfen : en

evenwel was de zelve 's morgens daar aan
gerefolveert met de zaak voort te varen j

nu op defe morgenftond , zynde maandag,
uw Majefteit tot de ceremoniën hem be-

reydende , fo viel daar een vraag voor wie
haaruitgeley fou doen naar de Kerk ; waar
op geordineert wierd dat d' overledene

Graaf van Effex en de Graafdie met haar

was gekomen , defe ceremonie zouden
waarnemen : waar op een zeker Perfoon

by uw Majefteit kwam , feggende dat de

Graafvan EfTex nog niet en was gekomen j

hier op heeft het uw Majefteit gelieft my
met dien dienft van haar ter Kerke te ge-

leyden te vereeren ; daar op trad ik in haar

kamer om uw bevel uit te voeren ; en kort

daar aan na dat ik in haar kamer was geko-

men , kwam ook de Graaf van EfTex; ik

begafmy dan wederom naar uwMajefteits
vertrek-kamer, de zelve te kennen geven-
de dat hy gekomen was; en hier op ver-

trok uw Koninglyke Hoogheid uit zyn
vertrek-kamer naarde Galdery ; zyn Ma-
jefteit nu in of ontrent het midden van zyn
Kamer zynde en my by hem geroepen heb-

bende, zeide tot my : myn Heer , fo het

niet en ware omdcwerelt en myn Ksningryl^

te voldoen , il^ en fou om geen ding in de we-

reld doen hetgeen ikjvan daag doen moet ; en

daar op wietd uw Koninglijke Majefteit

aangedient dat zy aan kwam : toen ging

uw
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uw Genade in de Galdery naar uw vertrek-

kamer, haar komfte aldaar afwachtende,

engantfch nier te vreden zijnde dat zy fo

lang vertoefde ,
gelijk als ik ook toen oor-

deelde ; eindlijk gekomen zijnde , trad

uw Majefteit tot het vieren van de cere-

moniën i welke ge-eindigtzijnde, wierd

de dag na behooren en de nacht na ge-

woonte door gebracht. Dingfdaags mor-
gens my naar uw Majefteit flaap-kamer

begeevende, gebruikte ik devrymoedig-
heid om te vragen hoe de Koningin den
Koning al behaagde ? Waar op zijn Gena-
de belcheidentlijk antwoorde : gewiflijk.

gy weet dat ik, alle man niet en ben-, ^yjlond

my te vooren niet wel aan : maar nu noch veel

fiimmer j alfo ik. , zeide uw Koninglijke

Majefteit baar Builden Bor{ten heb gevoelt

,

endaar aan > voor Jooveel il^oordeelen kan ,

fonfegeen Maagt ^ijn; op het voelen waar

van ik[myfo feer ont^ettede, dat ik, geen lufl

noch moet altoos en hadde om tot andere ^aa--

k\en te treden ; ("eggende: il^heb haarjogoeden

"Maagdgelaaten ah ikfegevonden heb : wel-

ke woorden my toefcheenen uiteengants

onvernoegt borft voort te komen , en Teer

droevig waren om aan te hooren. Uw Ma
jefteit zeide ook een maal oftwe dat£v ten

oplicht van haar in defelvejlant waart als

voordefen» en dat gy van uw herteniet en

kpnde verwerven om haar te bekennen ; dies

niettemin zeide uw Majefteit dat gy ge-

meenlijk alle nachten of om den anderen
nacht by haar fliep: en dar ^y al fo goed of
reine Maagd voor u was als haar Moeder ooit

gedraagen had , ten aandien van het geene

gy haar had gedaan. Uw hoogheid heeft

ook in delaatft voorledene Vallen aan my
laaten blyken » toen gy met haar reden

voerde van de Staat-JufYer Maria , hoe dat

zy wat fpytig en ttots begoft te worden;
uw ongeluk geduurig beklagendeen dital-

tyd voor de waarheid verklaarende van
haar "nooit bekent te hebben,- en ook na

Paaflchen heeft uw majefteit op verfchei-

<Jen tyden en in de Pinxter-week in uw

vertrek-kamcr tot Greenwich deerlijk ge-

klaagt over u ongeluk: en dat dit uw al-

lergrootfte droefheid was datgy nooit meer

kinderen %oud hebben tot trooji van dit Ko-
ningrijk,, indien gy %o bleef ; my verzeke-

rende dat gy voor Godts aanfehyn dacht dat

fy
nooit uw wettelijk, Huifvrouw was ; als

wanneer uw Majefteit weet wat antwoord
ik u daar opgaf, te weeten dat ik aan my-
ner zijde mijn uiterfte vly t fou aanwenden
om u te trooften en uit uwe fwaarigheden

te redden j en hoe'cmy jammerde dat ik

u fo fag en hoorde kermen, weet God;
alfo uw Majefteit federt Pinxter het zelfde

dikmaals herhaalde; feggende met eenen

dat£yfoveel gearbeid had als een menfeh ter

werelt fou kpnnen doen om uw hert enfinnen

tot het fonfenteren te brengen ; en datgy God
daar over tot getuige naamt j doch immer en

altoos zeide uw Majefteit dat hy den hinder-

paal nooit uit ^yn gemoed kpndekrygcn. AI-
lergenadigfte Koning , na datgy haar eerft

tot Rocherter gefien had, heb ik nooit in

mijn herte konnen denken dat gy waard of

foud met dat Houwelijk tevreden willen

zyn. En, Sire , ik weet nu in wat voor een

ftant ik ben , in welken alleen is Godts
barmhertigheid en uwe genade ; indien ik>

na mijn befte kennis en onthoudinge , in

defe zaak de gantfche zuivere waarheid

niet en hebbe gefproken , God wil my dan
nooit helpen. Ik ben verzekerd, na mijn

dunken , datter niet een menfeh in dit Ko-
ningrijk meer van defe zaak geweeten
heeft als ik ,behalven uw Koninglijke Ma-
jefteit. Ik ben ook verzekerd s dat mijn

Heer den Admiraal, als hy zijn gedach-

ten daar over laat gaan , toonen kan aan

uw Hoogheid, en nevens ray getuigen»

wat ik tot hem zeide na dat uw Genade van

Rochefter was gekomen,- Ja , na dat uw
Majefteit al getrouwt was : en ook nu on-

langs, federt Pinxfter; en ik twyfelniec

of veele en verfcheiden Heeren van uw
Raad, fo voor als na uw trouw, hebben

feer wel gemerkt dat uw Majefteit met uw
E e z Houwe-
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Houwelijk niet wel te vreden was. En zo
als ik het voor God fal verantwoorden ,

ik en heb nooit gedacht dat uw Genade
vernoegt was , federt dat gy haar maar
eenmaal tot Rochefter gezien had. En dit

isal dat ik weet, allergenadigfteenaller-

goedertierenfte fouverain Heer , biddende

God Almachtigjdie uwe Hoogheid in alle

uwe zaaken altyd geraden, bewaart^gehol-

psn , befchermt en gereddet heeft , dat hy

nu ook uw Majefteit ibdanig gelieve te ra-

den , bewaaren 3
helpen , befchermen , en

redden uit alle fwarigheden , dat het tot

voorfpoet , heil , trooft , en na wenfch van

uwherte mecft mag dienen. Om het wel-

keen om het langduurig leven en de geluk-

kige regering van uw Koninglijke Maje-

fteit , ik> al myn leeven lang en fo lang

als ik hier ben> God Almachtig zalbid-

Qefchreeven in den Tour, op Woonfdag den 30. Juny , met eendroevigenbefwtart

bert en bevende hand van uw Koninglijke Majefteits %eer bedroefde en ellendige ge"}

vangen en arme Slaaf,

den , dat hy gebenedyd , na dat gy alhier

Neftorsjaarenzult hebben beleeft , u ge-

lieve by te ftaan , te helpen en te trooften :

op dat die Edele jonge fpruit en Prins , uw
allerlieffte Soon , uw Koninglijke Stoel

lange jaaren , na Godts welbehaagen, in

geluk en voorfpoet mag bezitten: in alle

demoedigheid uw genade fmeekende dit

mijn rouw en onbefchaaft fchryven te wil-

len vergeeven , en te gedenken dat ik een

arme elendige gevangen ben , bereid om
den flag des doots t'ontfangen, fo wan-
neer het uw Koninglijke Majefteit fal ge-

lieven ; het fwak vleefch nochtans port

my aan om uw Genade geduirig aan te

roepen om genade > en te fmeeken om
barmhertigheid in het vergeven van myne
mifdaaden . Hier mede behoude, behoede
en bewaare u Chriftus,

THOMAS CROMWEL.

Aüergenadigfte Koning , ikjoepe om genade, gtnade » genade.

L X X V

Des Konings eige verklaaring daar over. Het Origineel.

Cotton Libr» Otho C. ie.

VOor eerft, ik betuigeen verklaar in

recht dat met het gene hier na be-

fchreven ftaat niet anders dan d' enkele

waarheid beoogt word ; en dat het niet

uiteen kwade genegentheid, haat, noch

afkerigheid gefchied , neem ik God tot ge-

tuige. Ter zake dan komende, fofeg ik

enverfekere, dat, toenmy eerft de Prin-

ces Anna van Cleeften houwelyk opgedra-
gen en voorgeflelt wierd, ik fulks bly-

snoedig aanhoorde, vertrouwende daar

door een gewifien vriend te zullen beko-

men; alfo op die tyd de Kayzer , de Koning
van Vrankryk en de Biffchop van Romen
by my zeer verdacht waremals ook om dat

ik haar uitnemende fchoonheid
3 en uitfte-

kende deugden hadde zeer horen roemen ;

maar toen ik haar tot Rochefter fag , zynde
de eerfte reis dat ik haar genen heb , fo was
ik in myn hert verbJyd dat ik my felven aan

haar niet en hadde verlooft al eer ik haar

felfs hadde gefien ,* want , ik verfeker u zy
ftond my doemaals fo kwalyk aan , en het

leek fo weinig na de roem die haar na gege-

ven
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ven wiert, dat het my rouwde dat fe ooit

in Engeland was gekomen ; en ik leide het

vaftby myzelven over dat, zo ik eenige

middelen altoos konde beramen om uit te

fcheiden, ik nooit met haar in den hou-

welyken ftaat fou treden ; van welk mis-

behagen fo wel den Admiraal die hier nu is

als de Cornet konnen, en zullen willen,

getuigen. Toen ikmy naGreenwichdaar
na begaf, ik meen datter 's daags daaraan

geweeit is , en twy fele niet ofde Heer van

Effex wel ondervraagt zynde, kan en zal

willen > ja heeft ook verklaart wat ik te-

gens hem in dat geval feidej niettwyfe-

lende ofhy , wetende dat hy door een atle

van het Parlement ter doot is verwefen *

zyn ziel niet en fal verdoemen , maar de

waarheid openhertig en rond uit verklaa- 1

221

ren , niet alleen dat ik het op die tyd zeide,

maar ook geduurig tot aan den trouwdag
toe; en ook dikmaalsdaar na , waaraan,
buiten alle twyfel, klaar zalblykendat ik

het niet toegedaan heb ; als ook dat het

my aan wille en macht om hetzelve hou-
welyk te fluiten genoeg ontbrak j konncn-
de, en, ongetwyfelr , ook willende zo
wel hy , als myne genees-meefters en de
Heer zegel-bewaarder hier nu tegenwoor-
dig, nevens Hennage en Denny getuige-

nisder waarheid geven» te weten j dat ik

nooit uit liefde tot de Vrouw toegedaan
heb haar te trouwen 5 noch ook dat ik , fo

zymybaar Maagdom ahoebracht, door
een ware vleefchlyke bekentenis haar de
zelve benomen heb. Dit is myn beknopte^
waarachtige en volkomen verklaringe.

4 X X V I.

Het Oordeel van het Synodus of Kerken-raad,- Strekkende tot vernietï-

ginge van het Houwelijk met Anna van Cleef.

Den Inhoud dergetuigenis-geevendt brieven luid als volgt.

Rcgiftcr. Cramncr.

Thomas en Eduward Aarts-biffchop-

pen van Cantelberg en Jork nevens

d' andere Biflchoppen, en de refterende

geeftlykheid van uw Koningryk van Enge-

land , uit kracht van uw Majefteits gecom-
mitteerde brieven vergadert zyndc en re-

prefenterende d' algemene Kerken-raad :

wenfehen metbehoorlykegedienftigheid

,

en eerbiedigheid,den zeer voortreffdyk en

doorluchtige Koning in Chrifto geluk,

heil en zegen.

Alfo wy uwe Majefteits zeer ootmoedi-

ge en Godfdienftige Onderdanen, byeen
geroepen en vergadert zyn , uit kracht van

uwe conamiflie met uw groot zegel verfe-

gelt op den 6, July in het 32. Jaar van uw
zeer gelukkige regeringe 5 welke commif-

fie wy ontfangen hebben , beftaande in de-
fe navolgende woorden.

Henrik.de VUL door Godts genade Kroning

van Engeland &Tc. aan d' Aarts-biffchoppen

van Cantelberg en Jork , mkfgaders aan
d' andere BilTchoppen , Dekens, Aartf-

diakonen endegamfche geeftlykheid van
dit ons Koningryk vanEngelaRd, groete-

nis.

D' aanfienlykfte Perfoon en andere in dit

ons Ryk hebben fo veel by ons te wege ge-

bracht, dat, nademaal nu onlangs fekere

zaaken aan den dag gekomen zyn , welke

,

volgens haar oordeel, ons en de fucceffie

van ons Ryk betreffen ; waar onder wel de
voornaamfte is het ftuk en de ftand des
houwelyks met de doorluchtige Princefte

E e 1 Anna



Anna van Cleef; het welke, tenaanfien

van zeker uiterlyke gedaante, eenigefwa-

righeden fchync mede te brengen , en ook,

om vele en verfcheiden inrichten
,

geen

kleine twyfelmoedigheid na zich fleept

:

wy dan*fouden ons wel willen laaten vin-

den om tot naarder onderfoek van dit hou-

welijk op fodanig een wyfe te treden dat

wy het gevoelen vanll.L. (dewelke in on-

fe Kerke van Engeland voorgeeft in Godts
heilig woord en des zelfs leerebedreeven

te zijn, ) afvoideren, en daar toe macht
en autoriteit toteennaauwkeurigeonder-

zoekinge daarvan opdragen» opdat, by

al dien gylieden het in uw gemoed daar

voor houd , dat defen echt met den gemel'

den Mevrouw Anna geenfins behoort voor

goed gekeurt te worden , nog mag beftaan,

en dat het ons vry Haat met een ander te

trouwen ,• zulks dan verklaart en beveftigt

worde overeen te komen met het gevoelen

van U. L. en van d' Oudvaders van alkan-

dere Kerken. Wy nu die in andere fwaare

zaaken , betreffende de Kerklijke huis-

houdingeen de religie van defe Kerke van

Engeland, uw oordeel en verftant plegen

aan te neemenj hebben het gantfeh noo-

dig geacht tot getuigenis der waarheid die

te verklaaren ftaat , forge te draagen dat

U. L- volkomen berigt werde hoe zich de

zaak in alle omftandigheden ontrent dit

houwelijk heeft toegedraagen , op dat het

geene gylieden , volgens Godts wetten ,

befluiten fult geoorloft te zijn , wy dan

eindelijk zulks vrylijk en onbefchroomt

moogen doen en uitvoeren j fteunende

hier in op d' autoriteit van onfegantfche

Kerke. Willende dan door onfe autoriteit

datter een algemeene Kerklijke vergade-

ring aangeleid werde , fo is 't dat wy U. L.

gezamentlijk en hooft voorhooft belatten

en beveelen dat gylieden , de waarheid van

defe zaak inziende en God alleen voor oo-

gen hebbende , met eenparige Hemmen
befluitdathet vry ftaat om te doen het ge-

ne waarachtig , rechtvaardig
3 eerlijk en
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heilig is, en ons uit den naam van d'algej
meene Kerken-raad zulks laat aanzeggen

:

naamlijk dit eene vorderen wy van rechts-

wegen U.L. af, datgyJieden als getrouwe
en vroome ledematen der kerkedefe Ker-
kelijke zaak daar zeer veelaan gelegen is,

in gerechtigheid en waarheid wiltbeher-

tigen , en dezelve op het alierfpoedigfte
,

volgens gedane commiifie , afhandelen.

Tot getuigenis van defe zaak hebben wy
defe onfe brieflaaten uitgaan , daar ik felfs

tot Weftmunfter getuige van ben. Gegee-
ven op den 6- July in het 3 2. Jaar van onfe*

Regeringe.

Na dat wy, volgens den gantfehen in-

houd en effeel van uwe commiffie, alle

omftandigheden aangaande her gepreren-

deert houwelijk tuffchen uw allerdoor-

luchtigfte Majefteit en d' edele Vrouw
Mevrouw Anna van Cleefmet rypen raad

hadden overwogen » zijn wy eindlyk tot

defe navolgende uitfpraak en tot dit vol-

komen beiluir gekomen ; het welke wy
met gemeener ftemme van ons allen in op-

rechtigheid des gemoedts en met een on-

ge veinfde confeientie aan den dag brengen,

en aan uw Koninglyke Majefteit na

eifch van den inhoud uwer commifïie,

fchriftelyk te kennen geven in maniere als

volgr.

Voor eerft dan hebben wy bevonden en

aangemerkt dat dit uw Majefteits gewaan-

de huwelyk met gemelde Anna van Cleef,

door haar voorgaande eontracl of belofte

van te trouwen met den Markgraaf van
Lotteringen

, groote twyfelinge en een ge-

heele verhinderinge en perplexiteit na fich

fleept } wantwy merken dar, hoewel uw
Majefteit in deneerften aanvang of handel

van defen echt inftantelijk aangehouden
heeft dat al eer die met de voornoemde
Mevrouw Anna inging , het huwlijks

voorwaarde , waar van veele doenmaals

de mond vol hadden , na gezien en daar

van oploffinge gedaan mogt werden, op

dat het daar na met recht voor een houw-
lij ks-
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lijks voorwaarde mocht worden gerekenr;

welke huwlijks voorwaarde niet eerft af-

gedaan zijde, in de zaak niet gedaan fou
,

werden; en dewyl het met de zaak foge-

gefchapen ftond > fo is nochtans voor de io-

lemnifatie van 't houwelijk die twyfelinge

van wegen de voorwaarde niet alleen niet

afgehandeld en verklaard, (daarefteruw
Majefteit op die tyd zulks andermaal ver-

fogt en begeerde, wien valfchlijk aange-

diend wierd dat alle dingen nu klaar en af-

gedaan waren j ) maar ook datter nader-

hand , volgens belofte der Ambafladeurs

,

niet bondigs herwaarts overgefonden is

geweeft, waar door die fwarigheid, uit de 'j

huwlijks-voorwaarde ontftaan , weg ge-

nomen mocht werden ; invoegen dat het

gewaande huwlijk tuflchen uw Majefteit

en gemelde Mevrouw Anna by gebrek van

de conditie om verre niet alleen komt te

vallen, maar ook, alwaar het datter fo-

danige conditie of voorwaarde niet en wa-
re geweeft , fo fou zulk een gewaand hou-

welijk alleenlijk om het achter blyven van
de voorwaarde gewiffelijk moeten blyven
fteeken , en daarom ook voor fo bondig en
kragtig niet konnen verklaart worden ,

om daar uit te doen blyken dat de voor-

waarde op ftaande voet met woorden of
mondeling was gefchied ; het geene om
verfcheiden oorzaaken waarfchynlijkeris,

j

en wel te recht voor verdacht mag werden
gehouden.

Wy hebben daarenboven uit her geene
ons verhaalt , verzekert en bewefen is ,

aangemerkt, dat gemelde houwelijk niet

zuiver, volkomen en geheel en al is toe-

gedaan geweeft ; ja, daarentegen gelyk als,

fo wanneer van dit houwelijk gehandeld
zou werden , zeer veel argliftigheid ge-

bruikt en zy totden hemel toe geprefen is

geweeft, om alfo als een onbekende her-
waarts gevoert en opgedrongen te moogen
werden : fo is ook d'aanftaande a&e van
folemnifatie in weerwil en regens de borft

van uw Majefteit gefchied * daar noch-

tans zeer gewichtige en hoogdringende za-

ken een ongewillig en afkeerig hert wel te

recht daar toe hadden mogen aandry ven.

Wy hebben ook in overleg genomen
dat uw Majefteit haar niet en heeft bekent»

noch ook dat zulks , door het tuifchen ko-

men van eenbehoorlijk hinder-paal , daar

na heeft konnen wefen. Dit alles meenen
wy gewis en zeker te zijn uitdebewys-re-

denen die wy gehoon hebben. Daarenbo-

ven zijn onie gedachten ook hier over ge-

weeft, 't welk wy ook in der waarheid be-

lyden en verklaaren van anderen ons voor-

gedragen te zijn ; te weeten, dat by aldien

zijn Majefteit (fo hetflechts tot nadeel van
Godts bevel nietenmogtgefchieden) vry

verklaard wierde om een ander te mogen
trouwen, dat het dan tot feer groot voor-

deel van het gantfche Koningryk fouge-
dyen. Nademaal dan alle bei], geluk en
behoudinge van het Ryk beftaat foin uw
Koninglijk Perfoon ter eeren Godts en tot

uitvoering der Goddelyke wetten te be-

waaren , als in het fchuwen van alle ver-

keerde opinien en lafteringen welke uw
Majefteits Nazaaten mogten over komen 3

by haar kinderen winnende, ingeval dat

de gemelde huwlijks • voorwaarde daar
geen verklaaring op is gevolgt , dezen Me-
vrouw Anna verweeten wierd. Om deze
redenenen inzichten dan , en om veel an-

dere onnodig om te verhaalen , alles fo in

hetbyzonderals gezamentlijk overwogen
en nagedagt hebbende , (o iVtdat wy
Aardtsbiffchoppen , en Biffchoppen met
de Dekens , Aardts-Diakonen en de refte-

rende geeftlijkheid van dit Ryk nu verga-

derd zijnde, overdenkende d'omftandig-

heden van dit werk en de waarheid daar

van als te voren is verhaalt: en meteenen
wat de Kerk in diergelijke voorvallen mag
doen » en ook dikmaals voor defen heeft

gedaan; fo is het dat wy na den inhoud

hier van verklaaren en een uitfpraak gee-

ven dat uw Majefteit aan het voornoemde
gewaande houwelijk f als geen houwelijk

en.
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en krachteloos zynde , niet en is gebonden,

maar geen ander oordeel van boven ver-

wachtende en op d'aucoriteit der Kerke fig

verlatende, na zyn welgevallen met een

ander Gemalin, daar het Goddelyk recht

niet iege% heeft , in den Echten-daat fig

mag begeven ,|niettegenftaandehet voor-

gegeven houwlyk met defen Mevrouw
Anna.

Insgelijks ook dat zy , niet tegengaande

het voorgewend houwelijk met uw Maje-
fteit, de vryheid heeft om met een ander

Perfoon regens het Goddelijk recht niet

flrydende , na haar welgevallen mag trou-

wen. Wy, de geeftlijkheid en het geleer-
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de deel van de Kerk van Engeland repre-

fenterende, affirmeren en (lellen voorvalt
dat defe dingen waarachtig , rechtvaardig,
eerlijk en heilig zijn niet alleen , maar ook
dat wy defelve hier mede toeftaan en in-

willigen , als zij nde zo gantfch volkomen,
oprecht en krachtig > na onfe gantfche
meeninge en verdant , van ons ingeftelt

en voorgedragen , als van ons vereifcht

fou konnen werden. In oirkunde der waar-
heid hebben wydit fchrift met onseigen
hand ondertekent, en daar hetzegel van
beide AardtsbilTchoppen aangehangen.
Datum Wijimonji. in de maand Julius ,

Anno 1540.

L X X V I L

Mna van Cleefs Brief aan baren Broeder.

Cotton libr. Otho C, io4

Broeder-

ALfo ik liever had dat gy de waarheid
door myn eigen advys wifte, dan dat

gy Dy gebrek daar van door andere geruch-
ten bedrogen mochtworden; fofchryfik

defen briefaan u ; waar uit gy verdaan fult

dat ik onderricht zynde dat het Hooger en

Laager-Huis van dit Rvk begeert hadden
dat zyn Koninglyke Majedeit alhier het

onderfoek vanhetftuk deshouwelykstuf-

fchen my en zyn Majefteit aan het oordeel

en uitfpraak van de geeftlykheid zou laten

beruften, 't welk ik vrywillig heb toege-

daan » en , na gedaane uitfpraak , heb ik de

zelve ingewilligt , toegedaan en voor goet

gekeurt ; waar in ik de waarheid , alfo my
betaamr, en myn welbehagen meer refpeól

toegedragen heb, dan eenige wereltfche

gefindheid die my tot het tegendeel mocht
bewegen. Ik achte dat God een goet ge-

vallen heeft in het genegedaan is , en weet

wei dat my geen ongelyk is gcfchied ; doch

aangefien myn lichaam, 'twelk ik in dit Ko-
ningryk gebracht heb , ongefchonden is

gebleven, en ikwaarlyk van alle verbin-

tenis van toedemming ben ontllagen, fo

bevind ik dat zyn Koninglyke Majedeit,

die my tot myn wettelyke man niet en mag
gebeuren , evenwel een feer beleefde , lief-

hebbende en vriendlyke Vader en Broeder

is, en my zo veel eere, beleefrheid en
mildadigheidbewyd, alsgy, ikfelfs, of
enige van onfe nabedaande bloet- vrienden

fouden konnen wenfchen of begeeren

;

waar mede ik , voor fo veel myn eigen Per-

foon aangaat , fo wel te vreden en vernoegt

ben, dat myn erndige begeerte is op myn
Moeder , u , en alle onfe maagfchap dat

zy'took fo willen verdaan, opvatten en

aannemen ; en dat gy defen edelmoedigen

en deugdfamen Prins fodanig wilt bejege-

nen , dathy reden mag hebben om in zyn

vriendfchap t' uwaarts te continueren , die

aan
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aanzyn fijde om defe zaak niet en zal ko-

men te verflappen noch veranderen j want
fulks heeft zyn Majefteit gelieft my bekent

te maken dat
,
gelyk als hy my t' allen ty-

den alle vaderlyke en broederlyke toegene

gentheid zal tonen , en daar ook forge voor

gedragen heeft ; fo wil hy lig ook nevens u

en andere dragen volgens de conditien die

in de zelve band van vriendfehap , nietie-

genftaande defe zaak , tuffchen u beide ge-

floten zynj invoegen dat ik , noch gy , noch
iemand van onfe vrienden oorzaak zullen

hebben van onvernoegt tezyn. Dit heeft

my goet gedacht aan u tefchryven » op dat

gy , niet wel onderrigt zynde, de zaak

niet anders dan gy behoorde mogt opvat-

ten, en op een ander wyfe voor my ibrge

dragen dan gy reden daar toe hebt. Dit is

alleenlyk myn verfoek op u , dat gy u fo

komt te dragen, dat ik, om uwe onbe-

fcheidenheid in defe zaak , niet te flimmer

en vare j waar op ik vertrouw dat gy let-

ten zult.

L X X V I I I.

Wat Iefluit verfcheiden Bijschoppen cnTheologanten over zekere vraa-

qen , nopende de Sacramenten
,
genomen hebben ; waar uit blijkt

met wat voor een rypeiï raad en zorge zy in 't fluk van Reformatie te

werk gegaan hebben; genomen uit het Origineel, onder haar eigen

hand-fchrift Doch in het uitfehryven heb ik geoordeeld dat de Lezer

heter vernoegt zou zijn , ziende eenyders antwoordonderyder vraa-

ge gefielt -, en hierom worden/e nu ook op zodanig een wyze in 't licht

gegeeven.
i

Ex M. SS. D, Stillingfl«et

De eerfte Vraag. Wat is ceen Sacrament, na luid der Schriftuur ?

Antw.TXE Schriftuur en geeft niet te

C*nttlbtrg

1 ./ kennen wat een Sacrament is;

niettemin daar wyin den Latijnfen Text
het woord Sacramentum hebben , daar
hebben wy in het Griex het woord Myfte-
rium ; en alfo mag men volgens de Schrift

Sacramentum noemen Myfterium , i. E.

res occultafive arcans : dat is , een verhelen

cj verbergen ^aak»

Op het eerfte,- inde Schrift vind men
geen bepalinge noch befchryvinge van een i

Sacrament. 1

Lenden.

Zondernadeel van de waarheid, en be-

houdens altyd een gezonder oordeel

,

cumfacultate etiam melius deliberandi

in hac fax te , dat is, gonnende ookvry-

beidemfig %elven hierover beter te be-

rdden.

Op de eerfte Vraag j my dunkt dat de
Schrift dit woort Sacrament gebruikt op
verfcheiden plaatfen , na dat de zaak is

daar fe van handelt, als Tob. i2.Apocal. i.

Sap. 2. 6. 12. Dan. 2. Ephef. 1.3.5. Co-
loff. 1. i.Timot. 10, Apocal. 17 >

gelykfe

ook vcrleheiden andere woorden gebruikt:

Ff noch-
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nochtans, wat een Sacrament is, volgens

de bepalinge of befchryvinge der Schrif-

tuur, kan ik het niet duidelijk uitgedrukt

vinden j gelijk ik ook de bepalingeof de

befchryvinge van de Drie-eenheidniet en

kan vinden. Doch wat andere mannen
konnen vinden , welke daaglijksen een tyd

lang haar in de Schriftuur hebben geoef-

fcnd , weet ik niet : laatende derhalven

defe zaak aan haar grondiger kennis be-

ruften.
Rochejler.

My dunkt al waar dit woord Sacramen-
tum in de Schriftuur na deLatynfche over-

zetting gevonden word , daar vind men
inherGriekfchditwoordt Mujt^iov dat

is te zeggen een Myfterie of verborgen

zaak.
Carltk.

Wat het woort Sacrament betekent of

hoedanig de bepalinge , befchryvinge of

betekening daar van is > ben ik niet waar

geworden dat de Schrift duidelyk voor-

ftelt; maar dit merk ik dat daar uit blykt

dat het Latijnfch woord Sacramenrum , en

het Griekfch woord Mylterium , op een

zekere wyfe akyd voor een en het zalfde

gebruikt worden.
Thomns Rjbbertfon %yn antwoert op de

Vraagtn.

Op het eerfte antwoord ik dat het woort

Sacrament by my niet gevonden word in

zodanige betekening in de Heilige Schrif-

ten, dan voor fo veel als Paulus het zelve

d§n houwelyken ftaat toepaft , alwaar

nochtans in het Griekfch (laat My fterium :

over zulks kan het eigentlyk en uitdrukke-

lyk uit de Schriftuur niet gehaalt worden.
Dr. Cox.

Ik en vind in de Schriftuur geen defini-

tie van een Sacrament, noch wat een Sa-

crament is.

Dr. T>*y.

Ik en vind in de Schriftuur geen befchry-

vinge van dit woord Sacramentum; doch

alwaar men het vind in de Schrift, daar is

het zelfde woord in't Grieks Myfterium,
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't welk betekent iets dat verholen of ver-

borgen is.

"Dr, Oilethorp.

In de Schriftuur en ltaat nietbefchree-

'Ven wat eigentlijk een Sacrament is , dan
dat het nu en dan Myftetium genoemt
word j welks betekening fo in de heilige

fchriften als by kerkelyke Schryvers ver-

fcheidentlijk genomen word j derhalven

kan het niet befchreeven worden.
Dr. Kedtnajn.

Ik en vind in de Schn fruur geen befchry-

vinge van dit woord Sacramenrum; nog
ook van dit woord Gratia {gennde) of hx
(eentvet)ne\ens ontalijke woorden meeri
en nochtans wat defelve betekenen , is

kennelijk ; allo is de betekening van dit

woord Sacramenrum duidelijk en klaar ;

het en is niet anders dan een verholen en

verborgen zaak , ofeen zeker myfterie.

Dr. Bdg-woth,

Gelijk als van Engel, Hemel, Aarde
in de Schriftuur gewag word gemaakt,
echter geen van defe befchreeven j foook

hoewel dat in de Schrift van het woord
Sacramentum gefproken word , evenwel

word het aldaar niet befchreeven , maar

in een verfcheiden zin en betekening ge-

nomen.
Dr. Symmmds,

Dit woord Sacrament word in defchrif-

tuur niet befchreeven.
Dr, Trhtshtm'.

Ik feg dat dit woord Sacrament , in fijn

algemeene berekening genomen , een My-
fterie, dat is , een verhoolen of verbor-

gen zaak betekent: doch wil men het in

zijn eigentlijke betekening neemen, ge-

lijk als men gewcon is omhetfelvedefe-
ven Sacramenten alleenlijk toe te eigenen j

dan toont de Schriftuur niet wat een Sa-

crament is. Doch evenwel op dat zig nie-

mand mogt ergeren , by zich felven den-
kende, dewyl de fchrift niet en toont wat
een Sacrament is , dat het daarom een ge-

ringe zaak is en weinig te achten : foftaat

dan hier t' aanmerken datter fommigege-
wigtige



wigtige en godzalige zaakenzijn, die ons

geloof ook aangaan, waar van de Schrif-

tuur geen uitdruklyke befchryving doet.

Als by voorbeeld: wy gelooven dat deZoon
vaneen zelfstandigheid is met den Vader.
Item dat de Vader ongegenereert is, de
Schrift nochtans en geeft ons^iet te ken-

nen watmedefelfftandig noch wat ongege-
nereert isjde woorden en worden daar ook
niet in vermeld. Zo is het ook waar dat

den Doop een Sacrament is, boete een
Sacrament &c. evenwel toont de Schrif-

tuur niet wat een Sacrament is.

Edwardus Leighton ^ijn antivoord op de

Vraagen.

Opd'eerfte Vraag feg ik; dat ik nooit

inde heilige Schriftuur gevonden heb » ik
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en denk ook niet darterten Menfch is die

een befchryvinge van dit woord Sacrament

zal vinden ; 't welk fo veel te feggen is, als

een verhoolen ofverborgen zaak.

I?r. C°ren '

Ik en vinde geen befchryving van dit

woord Sacrament in de Schriftuur ; maar
fomtydts word het aldaar gebruikt om
te betekenen een verborgen of verholen

zaak.

Wat het eerfte artykel aangaat daarin

komen zy alle met den anderen over een,

dat het in de Schriftuur niet genoeg blykt

wat een Sacrament is; dcmeeftenogtans
onder haar feggen dat het in't Griekfch

genoemt word Myfterium, dat is , een

verhoolen ofverborgen zaak.

IL Vraag. Wat een Sacrament is na de befchryvinge van d' oude
Auteurs ?

Cantclberg..

Antw. I AE oude Leeraaren noemen
JL^een Sacrament , Sacroe rei

fignuwiy een teken van een heilige %aak> te we-
ten , vifibile Verbum , Symbolum , atque

paBio quafumus conftrifti , dat is , eenfigt-

baar woord , eengeloofs begrip en een verdrag

ofeen verbond , waar aan wy verbonden \un.

Op de twede Vraag ; uit de woorden
vanS. Auguftyn fou men defe navolgende
befchryvinge van een Sacrament konnen
trekken , Sacramentum , fegt hy , eft in-

vifibilis gratia vifibilisforma , dat is , een

Sacrammtis een zichtbaargedaantcvan een

on^igtbaar genade. En het geenezulk een
fichtbaar gedaante of teken is van onzicht-

baar genade in de Sacramenten , vinden wy
in de Schriftuur , hoewel dat men het
woord Sacrament niet en vind, behalven
alleenlijk in het Sacrament van den Hou-
welijkenilaat.

Londen.

Op de twede Vraag j ikvindeinSchry-

vers de(e verklaarïng; Sacramentum efb

facr<e reijignum , een Sacrament is een te-

ken van een heilige %aak. Alsook, inviji*

bilis gratia Vifibilis forma , een fichtbaar

gedaante van een onzichtbaar genade. Als

ook., vifibilis forma invifibilis gratine ima~

ginem gerens & caufa exiflens , dat is , een

fichtbaar gedaante dragende het beeld > en

oorzaak, pijnde van een onzichtbaargenade.

Wat nu de waarheid en waardigheid

van deCe befchryving of verklaaring aan-

gaat , die laat ik aan de Schrifrgeleerde

Theologanten, in defe zaak beter bedre-

ven als ik, beruften.

Cérlilc,

Thomas Waldenfis die een folemneel

boek van de Sacramenten gefchreven heeft

doet my feggen dat dit woord Sacrament

in't algemein of in algemene termen van

d'oude Schrijvers wort befchreven ; na dat

hy getoonthad hoe datWycliffj en voor

hem Berengarius gefegt heeft, datAugu-

ftinus een Sacrament aldus befchrijft : Sa-

F f 2 era*
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De- Do Srina Ckriflianat

eramcntum eft facrum fignum > een Sacra-

ment is een Heilig tekeni en een teken, in

defen fin genomen , fignum eft res prater

fpeciem quam fenftbus ingerit aliquid aliud

ex fefaciens in cogitationcm venire , dat is

,

een teken is een ?aak_die t behalven ie ge*

daante die fe de finnen ingeeft , iet anders uit

haar \elvcn in de gedachte doet konten, hy

zelfs, nevens andere Auteuren, fo hy

fegt , befchryft het aldus : Sacramentum

eft invifibilis gratige vifibilisforma : een Sa-

crament is een ^ichtbaar gedaante van een on-

fichtbaare genade; vel Sacramentum eftfia-

er <e reifignum: ofte een Sacrament is een teken

van een Heilige ^44/^beide defe befchryvin-

gen , fegc hy > vind men by d' Oudvaders.
Dr. Rebbertfon.

Sacramentum a vetuftioribus , quemad-

tnodum fert Hugo deS. Viftore , & Thomas

Aquinas , nondum definitum reperiri y nifi

quod Auguïiinus interdum ve-cet Sacramen-

ta y Sacra figna aut fignacula , interdum

fimilitudines earum rerum , quarum funt

Sacramenta. Et Rjtbanus , Sacramentum

dicitur , quod fub tegumento rerum corpora-

lium , virtus divinafecretiusfalutem earum

Sacramentorum operatur » unde a ftcretis

virtutibus vel Sacres , Sacramenta dicun-

tur. dat is :

Men vind noch niet, na 't feggen van

Hugo de S. Vittore, en van Thomas Aqui-

nas, dat d' oude een Sacrament befchre-

ven hebben : behalven dat Auguftinus

fomtyts Sacramenten noemt Heilige teke-

nen of Zegels i dan wederom ,
gelyke-

niffen der dingen daar fe Sacramenten van

zyn. En Rabanus fegt , het word een Sa-

crament genoemt , om dat onder het dek-

fel van lichaamlykezaakende Goddelyke

kracht het heil van die Sacramenten op een

meer verborgen wyfe uitwerkt; hierom

worden fe van wegen haare verborgene

krachten of Heilige dingen Sacramenten

genoemt. d% Cox.

d'Oude Schryvers feggen doorgaans,
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dat een Sacrament is , Sacnc rei fignum t

oïfacro fanBumfignaculum ; een tekenvan
een Heilige %aak.> of een geheiligde Zegel j

doch zy en befchryven niet recht uit en ei-

gentlyk wat het is.

Dr. Day.

d' Oude Leeraaren gebruiken dit woort,
Sacramentum , op verfcheiden manieren

,

en brengen het by veel dingen te pas.

Dr, Oglcthtrp.

Ex Auguftino& aliis colligitur , Sacra-

mentum poffe dici facra reifignum , vel in-

fibilis gratia vifibilis forma ,
quanquam

b<ec pofterior definitio non conveniat emnibus

Sacramentis , feil. tantum feptem ifiis ufi-

tatis i fed nee his quoque ex aquo , cum non

aqualem conferantgratiam. dat is :

Uit Augurtinus en andere Schryvers ziet

men , dat een Sacrament genoemt mag
worden een teken van een Heilige zaak

,

ofte een Zichtbaar gedaante van een onfigt-

baare genade ; hoewel dat defe laatfte be-

fchryving met alle Sacramenten niet over

een komt , dan alleenlyk mer die gewoon-
lyke fcven j noch ook zelfs met defe eeven-

matiglyk , dewyl datfe geen even groote

genade hefteden.
Dr. %ednt*yn*

Het word doorgaans genomen om alle

verholene verborgenheid te kennen te ge-

ven , & Sacramenta vocantur Jacrarum

rerumfigna , feu , facra fignacula : en Sa-

cramenten worden genoemt , tekenen van Hei-

lige %aaken , »fte Heilige Zegels efVerfegelin-

gen : en voor fo veel als dit woord , Sacra-

ment , in het byfonder de voornaarnfte Sa-

cramenten der Kerke word toegeéigent

,

fo mag men d:k befchryvinge van een Sa-

crament uit Auguftinus halen , en met hem
feggen dat fe het is invifibilisgratia vifibi-

lis forma : een figtbaare gedaante van een

onfigtbaare genade. Als ook, dat een Sa-

crament is een Myfterie of een verborgen

werk het welke ex verboi? elemento: uit

een woord en element beftaat , en Cyprianus,

d' Oudvader, fegt: Verborum folennitar

&f4cr»
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& facri invocatio nominit , &figna inftitu-

tionibus Apojiolicis facerdotum mintïlerys

attributa , vifibile celebrant facrificium

,

rem ver6 ipfam Spiritu? Sanftus formot &
efficit. dat is :

De folemniteit van woorden end' aan-"

roepinge van de Heilige naam, en de te-

kenen in d' Apoftolifche infettingen,de be-

dieningen der Priefterstoegefchreven, vie-

ren een figtbaar Ofterhande; dog de zaak

zelfs formeert en voert de Heilige Geeft

uit.
Dr. Edgtieorth.

By d' oude Schryvers heeft het woord

,

Sacrament » verfcheiden betekeningen,

fomtydts word het genoemd een verbor-

gen raad, Tob. 12. Sacramentum Regis:
3
t is goed het Sacrament eens Konings te ver-

bergen. Nebucadnezars droom wierd een

Sacrament genoemd , Dan. z. de Myfterie

of verborgentheid van Chrifti Menfch-

wordinge en van onfe verloflïnge word fo

genoemd Ephef. 3 . en 1 . Timot. 3 . invoe-

gen dat yder verborgen zaak, hebbende

een verborgen zin of betekening., genoemt

word Sacrameqtum ; in'talgemein zich
J

uitftrekkende over de benaminge vaneen

zaak : dies niettemin in eene betekening

fo komt het woord , Sacrament, eigentlyk

12. Sap. 2. Dan. 2. Ephef. 1. en 3. hec
woord, Sacrament , word ook gebruikt

vooreen figuur ofeen teken van het Oude
Teftament , afbeeldende Chriftus , als

het Paafchlam, en den Metaalen Slang,
en verfcheiden andere heilige tekenen.

Het word ook by de heilige Schryvers ver-

ftaan te zijn een heilig teken, het welke
dient tot heiligmaakinge der ziele , van
God gegeeven tegens de zonde tot onfet

zaligheid , gelijk als by de zelve te lefen isj

alfo zy dit woord noemenfacrumƒ'ignum :

een heiligteken ; doch ik en hebbe van geen
uitdrukkelijke befchryving gelefen die op
alle Sacramenten paft.

Dr. Trbefham.

Dit woord, Sacrament, word byd'ou-
de Schryvers dikmaals genomen indefeal-
gemeene betekening, en dan is het, als

voor defen gefeid , een Myfterie ofverbor-
geniheid ; en fomtydts word het zelve
woord gebruikt als alleenlijk de feven Sa-
cramenten toepaflelijk ; en word aldus be-
fchreeven, te wekten, dat het is een fïgt-

baare gedaante van een onfigtbare genade :

als ook op deze wyze , naamlijk : dat het

is een zaak waar door , onder hetdefcfel

vanfigtbaare dingen, de Godlijke macht
onfe heil en welftant uitwerkt.

overeen met de geene die men doorgaans
J

Q h twed^twoord il

de zeven Sacramenten noemt , en heeft
de $an ft y ifto

ook óe(e befchryvinge genomen uit Au
guftinus en andere , invijlbilis gratix vi(i-

iil'is- forma , ut ipjius imaginem gerat &
efuodammodo caufa exifiat: dat is, het is

een zichtbaregedaante van d' ondichtbaarege-

nade , op dat het msgt draagen het beeld daar

van , en ceniger maate daar een eoryial^van

%ijn.
Dr- Sjmmmt

d' Oudvaders gebruiken dit woord , Sa-

crament , in verfcheiden betekeningen,

want zy noemen het Myfterium , een ver-

borgenheid, en in zulken betekening ge-

bruikt het de heilige Schriftuur op ver-

fcheiden pkstfen, all x, Timot, 3. Tob.

c"tore een van d'alleroudrfte

Schryvers is , na dat ik ooit heb konnen
merken , die aangenomen heeft een Sa-
crament te befchryven : hoewel my toe-
fchynt dat defe algemeine befchryving die
de School.geleerde gebruiken , na den
Mr. der Spreuken , te weten, Sacramen-
tum ejl invifibilis gratie vijibilisfeu fenfibi-
l'isforma: een Sacrament is een figtbaar of
gevoelige gedaante van een onfigtbaaregena-

de, die te vernemen is by Auguftinus en
uit de woorden van verfcheiden andere ou-
de Schryvers in veel plaatfen van hare wer-
ken of boeken.

Dr. Cortn,

Ik viade in Oude Schryvers geen be-

ïf 3 fduy-
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fchryvinge die duidelijk en klaar word
voorgeftelt ,• defe befchryving nochtans

{invifxbilis gratis, vifbilisforma: de %i%t-

baare gedaante van on^igtbaare genade) is te

vernemen uit Augulbnus.

Infecundo articulo conveniunt omnes , Sa

cramentum e([e facrx rei fignum . Trefham ,

Oglethorpus > & Edgworth dicunthancdefi-

nitionem ; Sacramentum efi invifibelis gra-

tie vifibilis forma , bis feptem convenire.

Thurlebeusait, non convenire omnibus fep-
ttm , & <sque pluribus ptjfe attribui atque

feptem. dat is :

In het twede Artykel accorderen fy alle;

te weten, dat een Sacrament een teken is

van een heilige faak. Thresham,Oglethorp

en Edgworth zeggen dat defe befchry vinge

(een Sacrament is een zigtbaare gedaante

van onzichtbaare genade) de feven Sacra-

menten toegepaft mag worden. Thurle-

buSjMijnHeer de gedeputeerde van Weft-
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munfter , fegt dat het niet en (laat op al-

le de Toeven Sacramenten , maar al %o wel

meer andere als die ^even toegepafl mag
worden.

Inhettwede artikel ftellenzy veelebe-
fchryvingen vaneen Sacrament, als het

teken van een Heilige zaak , een figtbaar

woord &o Doch in defe eene befchry vin-

ge , te weten dat een Sacrament is een xfgt-

baaregedaanH van on^igtbaare genade , ko-

men zy alle niet overeen: allo de Dodo-
ren Edgworth , Trefham en Oglerhorp

zeggen dat defe befchryvinge (dat een Sa-

crament is een ^igtbare gedaantevan on^igt-

baare genade) alleenlijk en eigentlijk de fe-

ven Sacramenten toegepaft mag worden.
Myn Heer , de gedeputeerde van Weft-
munfter fegt, dat het nietenlet op alle ds
\even Sacramenten, noch fpecialer op del-
ven dan op eenige andere.

III. Vraag. Hoe veel Sacramenten zij nderna luid der Schriftuur?

Antw. T"\E Schriftuur geeft ons niet

Canttlhergy

te kennen hoe veel Sacra-

menten datter zijn, maard' Openbaarin-

ge Chrifti in den vleefcheen denEchten-

ftaat dragen aldaar de naam van Myfterien

of verborgentheden , en moogen daarom,
volgens de Schriftuur

,
genoemt worden

Sacramenten. Doch van een Sacrament

maakt de Schrift gewag,het welke kwalijk

vol uit geopenbaart kan worden, en gave

God dat het geopenbaart ware , en het fel-

ve is IMyJierium iniquitatis : de verborgent-

beid der ongerechtigheid , of de verborgent-

beid van den grooten Hoer , en het Beeft.

Op het derde zeggen wy, dat men in de

Schrift geen beftipt getal van Sacramen-
tenvind.

Londen.

Ik en kan niet gewaar worden datter in

de Heilige Schrift een uitgedrukt getal

word gefpecificeert van fo veel en niet

meer," noch ook uitdruklijk van defe die

wy in 't gebruik hebben , voornaamlijk

onder de benaminge van Sacramenten »

behalven alleenlijk dat van den Echten-

ftaat.

%ochefler.

Ik oordeel dat 'er in de heilige Schrif-

tuur ontallijke Sacramenten zijn j nade-

maal dat alle Myfterien , alle Ceremoniën,
alle de daaden vanChriftus, degantfche

Hiftorie der Jooden ; en dat van Apoca-
lypfis of d' Openbaaring Joannes Sacra-

menten genoemd moogen worden.

Cdrlüe.

Het pertinent of net getal van Sacra-

menten ofMyfterien , in de heilige Schrif-

tuur begreepen, kan men niet wel uitdruk-

ken noch voorftellenj alfo de heilige

Schrift meer behelft dan men,fonder te fei-

len , lbu konnen vernaaien.

Vff
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Dr. Robbertfon.

De ijlisfeptem , qua ufitatevocamtis Sa-

cramenta » nullum invenio nomine Sacra-

ment i appellari , niji matrimonium. Ma-
trimonium effe Sacramenturn probat Eckjus
Homil, 71-& conferre gratiam, ibid. dat is

:

Van de zeven, die men doorgaans Sa-

cramenten noemd , vind ik niec een dat de

naam van een Sacrament draagt , behal-

vendat van den ftaat des Houwelijksj en
dat den Echten-ftaat een Sacrament is , en
ons ook genade toebrengt bewyft Eckius
in zijn 73 . Homilie of gefprek.

Dr. Ctx-.

Daar zijn, volgens den inhoud der hei-

lige Schriftuure verfcheiden Sacramenten,

als in Tob. 12. Sacramentum Regis : bet Sa-

crament des Kj>ning; ; fo worden ook Ne-
bucadnezars droom , Dan. 2- d' open-

baaringe Chrifti in den vleefche , Ephe-

fe $. en den Echten-ftaat Sacramenten ge-

noemt.
Dr. Dy.

Alles dat dit woord , Sacramentum,
betekent, voor Sacramenten neemende ,

fo zijnder in de heilige Schrift een groot ge-

tal van Sacramenten , meer als feven.
Dr. OgUthorp.

Non habetur determinatus Sacramento-

rum numerus in Scripturis
, funt enim in-

numera fere iliic , qua pajjim vecantur Sa-

cramenta j cum tmnis allegoria omneque

JAyJierium dicatur Sacramentum. Quin
& fomnia acfecretafubinde Sacramtnta vo-

cantur. Tob. 2. Sacramentum Regis abfeon-

dere bonumejl ; & Dan. 1. imphremusmi-
fericordias Dei Cali fuper Sacramento ifto ,

<£r fomnio. Paulus etiam Epifl. 2, vocat

Myfterium incarnationis Cbrijii Sacramen-

tum : &inApoc. I. vocat Sacramentum fep-

temfiellarum. Achcc pracipue obfervandum

venit 3 nullum a Jeptcm Sacramentis recep-

tis , hoc nomine appellari , prater folum
üiatrimenium. dat is:

2JI
gaans Sacramenten genoemt worden ; na-
demaal dat yder verbloemde manier van
fpreken en alle Myfterie een Sacrament

j
worden genoemt. ja, zelfs droomen en
verborgene zaaken worden nu en dan ge-

noemt Sacramenten : Tob. 2. het is goet
dat men het Sacrament eens Konings ver-

borgen houde j zo ook Dan. 2. Laet ons
van den Godt des hemels barmhertigbe-
den verzoeken over deze verborgentheic

ofSacramenten nacht-gefkht. Paulus ook
inzyn 2. Zendbrief noemt de verborgen-

heitvan Chrifti Menfchwerding een Sa-

crament,- en Apocal. 1. word dat van de
zeven Sterren een Sacrament genoemt.
Doch dit ftaat ons voor al t' aanmerken

,

darter niet een van de feven aangenomene
Sacramenten defen naam draagt > behal-

ven alleen den Echten-ftaat.

Dr, Redtnayn,

Hoewel datter ontallijke Myfterien fyn 3

fo dunkt my evenwel dat > volgens de
Schriftuur , de zeven die men Sacramen-
ten noemt , voornaamlijk defen naam mo-
gen draagen.

Dr, EdgWorth.

Als men in het algemein van Sacramen-
ten zal (pretken > fo word 'er in de heilige

Schrift van ontallijke verhaal gedaan ; dog

om eigentlijk te fpreeken dan zijnder fïegts

zeven die fo genoemt moogen worden 5

waarvan den Echten-ftaat uitdruklijk een

Sacrament word genoemd Ephef. 5. en , fo

my toefchynt,in d'eigentlijke betekening-

van een Sacrament,- invoegen dat d'on-

verbreeklijken band van Man en Vrouw
in een lighaam , door het Sacrament des

Houwelijks , de zaak is van dit Sacrament j

waarop, als op de waarheid des letters,

d' Apoftel defe verbloemde manier van

fpreeken grondveft , maar ik fegge &c- al-

fo de verborgen zin de waarheid van de let-

ter waar op dat fe genomen word, voor

onderftelr. Daar zijn noch fes andereIn de Heilige Schriften ftaat geen be

paalt getal van Sacramenten, want men Sacramenten meer waar mede debefebry-

vindt aldaar by na oataliike, welke door- ' ving over een komt, als klaar blykt inde
heiii&e
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heilige Schriftuur en aan d' uitlegginge der
oude Schry vers.

Dr. Syrnmtnds.

In de Schriftuur itaat geen zeker getal

van Sacramenten.

Dr. Trhefham.

Van de feven Sacramenten, die uit-

-druklyk Sacramenten worden genoemt,
vind ik'er geen meer dan alleenlyk dat van
den Echtenftaat ; dog wil men de naam
vaneen Sacrament in een feeralgemeinen
ruime betekening nemen , fo zynder in de
Schrift een groot getal van Sacramenten ;

waar van d' Apoftel fpreekt , fi noverint

Mvfteria omnia&c. Mwaar het %y allever»

borgenbeien tviilen ife.

Dr. Leyghton.

Tot antwoord op de derde vraag feg ik

,

dat ik in de Schriftuur geen van defe feven

die men gemeenlyk Sacramenten noemt,
bevinde de naam te dragen van een Sacra-

ment, dan alleenlyk den houwelyken ftaat

.

Maar ik merke dat verfcheiden en veel

andere zaaken in de heilige Schrift Sacra-

menten genoemt werden, als Tob. 12.

Sacramentum Regis abfeondere bonam ejl :

'tisgott het Sacrament of de verborgenheid

des Kjinings te verbergen i infgclyks Apocal.
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17. dicam Tibi Sacramentum : il^~al ufeg-
geneen Sacrament of verborgenheid ; foook
1

. Timot.3 . groot is bet Sacrament ofde ver-

borgenheid der Godfaligheid &c.
t)r, Coren.

Ik en kan niet feggen hoe veel Sacra-
menten darter in de heilige Schriftuur fyn ••

alfo'er meer zyn als hondert.
Intertio conveniunt fatis : non e(fe ctrtion

numerum Sacramentorum -per fcripturas.

Redmaynur addit ; quoad fcriptwNts , opi-

nor
, feptem illa Sacramenta nominata , no-

men illttd proecipue obtinere. Idem fentit

Edgwortb , & feptem tantum. Matrimoni-
um inferipturis haberi Jub nomine Sacra-
ment

i
piertque dicunt. dat is :

Wat de derde Vraag aangaat,daar in ko-
men zy met den anderen genoeg over een :

teweten , datter , volgens de Schrift , geen
zek^r getal van Sacramenten is. Dr. Red-
mayn voegt daar dit noch by : volgens de
Schrift» dunkt my, mogen de feven die

men Sacramenten noemt , defen naam
vooral dragen. Van dit gevoelen is ook
Dr. Edgworth : de meefte feggen , fegt hy,

dat onder de benaminge van het Sacrament

den Huwelyken-ftaat in de heilige Schrif-

tuur verftaan word.

UIL Vraag. Hoc veel Sacramenten zijnder volgens d'oudc

Schryvers ?

Antw. X TOlgensd'Öudt-Vaders zyn-

Canttlbcrg,

VOlgens dC
der veel meer Sacramenten

dan feven : dewyl dat alle figuren , die cp
Chrifti toekomfte zien of van zynkomfte
airede getuygen,de naam van Sacramenten
dragen; gelyk als alle de voorbeelden en
figuuren van d' oude w et , en in «Ie nieuwe
wet ; te weten, d' Eucbariftie,Doop,Paa[ch-

fceft , de dag des Heeren , Voetwaffnge ,

het teken van het Kjuis , het Olyjel* den

Echten-ftaat , Ordre» Sabbat, d" opleggin-

ge dtr Handen , d' 0/y > d'inwyinge van

d' Oly , Honig , Mcll^, Water , Wijn , Sout ,

Vier , Afch , d' opening der O oren , wit kleed-,

en alle de Parabolen ofgclykenifren van Cbri'

flus , nevens de Profetien in d'Openbarin-

ge foannes ftre. Worden by d' Oud-va-
ders Sacramenten genoemt.

d' Oud-vaders ftellen geen zeker getal

van Sacramenten , nemende het woord

>

Sacrament , in een feer algemeine beteke-

ning.

LmJcn.

Ik bevinde dat Auguftinus fpreekr szn

den
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den Doop , van d' Euchariflie , van den Eg-

tcn-Jlaat, van d' ordineringe der geejllijks >

van het Sacrament der ^alvinge-, ik lees ook

in den felfden Auguftinus datter in den ou •

denwetveele, en in den nieuwe, weini-

ge Sacramenten waren.
Rtcbtjler.

Na mijn oordeel» vind men byd'Oud-
Vaders veel meer Sacramenten als feven,

te weten, het broot der geloofs- leerlingen,

het teken van het Kruys, Oly, Melk,
Sout, Honig, &c.

Csrlile.

D' heilige Leeraren en Oude-Vaders
doen verklaringt , door den zclven geeft

die van de heilige Schriftuur autheur is
,

wat de zelve behelft j fo dat daar in de

Schriftuur het getal der Sacramenten on-

feker is, kan het onder haar niet zeker

zijn.

Dr> Rot>crtfint

Apud Auguïtinum Ugo Sacramentum

nuptiarum , Sacramentum baptifmi , Sa-

cramentum Euchariflie , tjuod & altarii

five panis vocat ; Sacramentum ordinatio-

nis, Sacramentum Cbrifmatis > quoddatur

per manus inpojltionem baptifatis , Sacra-

mentum unBionis. dat is

:

In Auguftynus lees ik van een Sacra-

mentdes Houwlyks, van een Sacrament

des Doops , en van een Sacrament der

Euchariftie ofdes Nagtmaals ,• 't welk ook

genoemt wordt het Sacrament des Altaars

ofdes broots: van een Sacrament der or-

dineringe, desOlyfels , 'twelk dooropleg-
ginge der handen den gedoopten word toe-

gedient, en het Sacrament der Salvinge.

Dr. C»x.

In d' Oudt-Vaders lees ik dat het doop-

fel genoemt wordt een Scrament.d' Eucha-

riftie een Sacrament j het Houwelijk een

Sacrament; d'Ordre een Sacramentele Sal-

vinge een Sacrament.d'oplegginge der han.

den door den Doop een Sacrament; als

ook Oly, Honig, Melck, Sout &c.
Dr. Day.

Pe Leeraaren maken van vry veel Sa-

cramenten gewag , als van feven, in foda-

nigen fin als boven is verhaalt.

Dr. Oghthrp,

Apud fcriptores Ecclefiaflicos reperiuntur

mul io plura Sacramenta quam hnccfeptem.

dat is , by de Kjrklijke Schryvers vind men
veel meer Sacramenten , dan defe \even.

Dr, Redmayn,

Nemende dit woord, Sacrament, door-

gaans voor Myfterien of vooralle verbor-

gene tekenen , fo zijnder meer Sacramen-

ten dan men rekenen kan,- doch de zeven

by d'oude Schryvers moogen inzonder-

heid de naam draagen. Van deVoetwaf-
ilnge fpreeken d' oude Leeraars , als van

een zonderling Sacrament doemaals by de

Kerk in 't gebruik, en, fo'tfchynt , in

de heilige Schriftuur op reden gefondeertï

enmy dunkt dat het beter v/are hetzelve

wederom te gebruiken , en alfo acht Sa-

cramenten te hebben , dan dat men het ge-

tal van de feven , nu in 't gebruik , fou ver-

minderen.
Dr. EJgWQrtb.

Ik antwoordde even als op de laatftc

voorgaande Vraag.
Dr, Symmmis,

d' Oude Leeraaren bekennen datter veel

meer Sacramenten zijn als feven } want in

haare fchriften noemen zy alle coftuimen

en ceremoniën Sacramenten,
Dr, " Trhesham.

Doorgaans fo veel Sacramenten als My-
fterien , doch voornaamlijk zeven ; en

geen meer die van diergelijken aart zijn;

want al vind ik het niet uitdruklijk be-

fchreeven in wat plaats penitentie een Sa-

crament genoemd werd, my dunkt nog-

ransdat het uit denOudvader Cyprianus

gehaalt en bewefen kan worden in zijn

Predikatie over het lydenChrifti , alwaar

hy aldus fpreekt : Denique quicimquefunp

Sacramentorum miniftri
t

, per operationem

authoritas in figura Crucis omnibus Sacra-

mentislargitur ejfeftum, ifcunciaperagit

nobis cjuod omnibus nominibus eminet a Sa-

cramentorum Vicariis invocatum : at Ucèt

G g indigni
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indigni fint qui accipiunt , Sacramentorum

tarnen rcverentia & propinquiorem ad Deum
parat acccffum > & ubircdierint adcor con-

(lat ablutionis donum , ifrediteffettusmu-

ncrum , nee alias quariautrepeti?iecejfeejl

falutiferum Sacramcntum. Dat is : Einde-

lijk.hoedanig ook.de bedienders der Sacramen-

ten\ijn t fo is 't dan dat van wegen dewer-

kjnge d' autoriteit in de gedaante van het

Kjuis aüe Sacramenten krachtig maakt , en

•voert voor ons alles uit , dat van de Vicarif

fen der Sacramenten aangebeden pijnde , in

veel dcelen ititfleckt. En offchoon degeene die

fe ontfangen , onwaardig %ijn , d' eerbiedig-

heid nochtans die byde Sacramenten is,baant

een nader toegang totGod; cnalr x^y nueens

inwaardts in haar gemoct gaan, fo geld de

gave der afwajjinge , en de krachtige werkjn-

cc der gaven openbaart %ich dan wederom ,•

en men behoeft een heilzaam Sacrament ner-

gens anders te gaan Roeken noch te haaien.

Door defe woorden {de krachtigewerkinge

der gaven openbaart %ich wederom) moet

men immers penitentie ofleedwefen ver-

ftaan ; en ook dat 't een Sacrament is ; want

gelijkerwys als oofe eerfte nadering tot

God door het Sacrament des Doopfels ge-

fchied, het welke Cyprianus in de voort

daar na volgende woorden noemt ablutio-

non primam , d' ecrjle afwaflehinge ; al-

foook, ingeval wy tot een doodlijke zon-

de komen te vervallen
5
fo konnen wy God

niet wederom bekomen , dan door berou

en boete ; welke penitentie of bosce Cy-

prianus falutiferum Sacramentum noemt

,

dat is 3
een heilzaam Sacrament.

Dr. Ltjgton.

Op de vierde Vraag antwoord ik, dat

ïk by ouder Schryvers yder een van defe fe-

ven Sacramenten vinde, welke wy door-

gaans Sacramenten noemen , Sacrament

genoemt ; yder een waar van Auguflinus

ds naam niet en geeft van een Sacrament

,

maar alleenlijk van penitentie of boete ,

't welk Cvprianus een Sacrament noemt.

Ik bevinde ook in ouder Schryvers ver-

i'cheiden andere zaaken , behalven deze-

ven, die de naam van Sacramenten draar- -

gen; gelijk als in Cyprianus lotto pedum ,

wajfchinge der veetcn , èrc»

xv. C9rcn

Daar worden ook in oude Schryvers

meer Sacramenten gevonden dan fevcn.

Wat de vierde Vraag aangaat , daarin

komen zy over een datterbyde Kerklyke

Schryvers meer als fc ven Sacramenten fyoj

doch de zeven mogen by oude Schryvers

voornaamlijk de naam daar van dragen.

Van dit zelfde gevoelen is ook Edgworth :

enTrheÜiam meent dat het beter ware dat

de Voetwaflinge wederom vernieuwt en

op de baan gebracht wierde, en dat men
i
alfo daar van acht Sacramenten veel eer

maakte , dan dat het getal van de zeven
vermindert wierde. Trhefhamus citat Cy-
prianum in fermone de pajjione Chriili pro
poenitentia , quod dicatur Sacramentum

,

cum aliifere omnes nufquam appellariajunt

Sacramentum apud authores , & hic heus
aperte agit de baptifmo» quod vocat donum
ablutionis, £r Sacramentum falutiferum:

dat is , Trhefham trekt Cyprianus aan in %yn

fermoen ofpredikatie over het lydenChrisli ,

dat de penitentie of boeteeen Sacrament ge-

noemt word , daar aüe andere by na feggen

dat fe byde Schryvers nergens een Sacrament

genoemt word , en defe plaats handelt duide-

lyk, van den Doop , welke hy de benaminge

geeft van een gave der Aftpajfchinge , en een

heylfaam Sacrament.

Hier in accorderen zy dat by d' oude
Kerklyke Leeraars van geen bepaalt getal

van Sacramenten gewag word gemaakt j

maar dat myn Heer van jork, Edgworth
,

Trhefham, Redmayn, CraifordenSijm-
mons feggen, dat by de zelve die zeven
voornaamlyk den naam van Sacramenten
mogen dragen. De Biffchop van S. Davids
getuigt datter by d' oude Leeraaren alleen-

lyk van vier Sacramenten voornaamlyk
verhaal gedaan word , welke defe zyn : het

Doopfel , het Sacrament des Altaars , den

Hmvelykenjtaat , en Boete.J J
V. Vraag.
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r. Vraag. Of dit woord , Sacrament , alleenlijk op de fevenfiet

en de zelve behoorde toegefchreeven te worden ? alsook, of
men de zeven Sacramenten by eenige van d' oude Schryvers
vind?

Cantclb<rg t

Antw. TK en fic geen reden waarom
J.dat men dit woord* Sacra-

ment > de zeven alleen behoorde toe te

ïchryven; daar d'oude Leeraren eenze-
ker getal van Sacramenten nooit hebben
voorgefchreven ; ik en heb ook nergensin

alle hare boeken defe twe woorden {\evcn

Sacramenten) by den anderen ge voegt ge-

ilen.

JtfrJt

Tot het eerfte deel v^n defe Vraag dient

tot antwoord dat in ds heilige Schriftuur

dit woord, Sacrament, zekere zaaken ,

die geen van de zeven Sacramenten zyn,

toegepaft word. Ophettwedefegik, dat

de zeven Sacramenten by fommige van

d' oude Schry yers gevonden werden.

Londen,

Myn antwoord is op de vyfde Vraag ,

dat dit woord, Sacrament, in onfe Taal

de zeven fo gewoonlyk genoemde Sacra-

menten doorgaans toegeëigent is geweeft

;

dog evenwel fo niet, dat het woord, Sa-

crament, geen andere meer toegepaft fou

konnen werden, maaromdatvoornaam-
lyk defe zeven een tydlang herwaarts en

van oudts voor zaaken van diergelyken

aart gebruikt , aangenomen » en onderhou-
den zyn geweeft.

%ochefier.

My dunkt dat de benaminge van een Sa-

crament meer dan dezeven toegepaft mag
worden , en dat alle de zeven Sacramenten
by oude Schryvers te vinden zyn , hoewel
lichtlyk niet by een Auteur. Doch ik en

heb niet gelefen in eenige der zelverLeer-

aaren dat penitentie of boete den naam
van een Sacrament draagt.

CirJiU.

Het is gewis en zeker, dat dit woord,
Sacrament , alleenlijk de zeven niet en

word noch behoord toegefchreven te wor-
den , nademaal dat fo wel de heilige Schrif-

tuur , als oude Leeraaren > het zelvean-
dere toepaften s dies niettemin mag die

woord , Sacrament , voornaamlijk , en
om een zekere daar toe behoorendevoor-
treflijkheid, de zeven Sacramenten , by
de Chriftenen van oudts in t gebruik , toe-

gepaft worden. En dat oude Schryvers hec

zelve zo gebruikt en roegepaft nebben ,

beveftigt gemelde Thomas Walden, over-
tuigende Wyclif enBerengarius, die het

tegendeel dreven. Dit fou men ook mee
Cyprianus , Auguftinus en andere Ker-
ken-Leeraars konnen bewyzen.

Dr. Robbtrtfon,

VocabulumSacramenti , infacriï literisy

nuüi Sacramentorum quodfciamtribuitur ,

niji matrimunio : a vetujlis fcripteribus tri-

buitur ceremoniis èr umbris legis
3tncarnatio-

niChrijli
, figuris >allegoriis , iffejlivita'

tibus : apudPauIum legitur divinitatis ,vo-

luntatis divin<e, & pietatis Sjicramentum.

Caterum loquendo de Sacramentis bis , qua
funt invifibilir gratie coüatje in Ecclefia

Cbriflivifibiliafigna^opinorncnpluraquam

fepietninveniriy bifque tnagis proprie quam
reliquis

, fubbacratione , tribui nomenSa*
cramenti. dat is

:

Het woord , Sacrament , word geen van

de Sacramenten , dan dat des Houwelijks >

in de heilige Schrift, voor fo veel als ik

weet, toegepaft : van oude Schryvers word
het de ceremoniën en fchaduwen des wets

,

d' openbraringe Chrifti in den vleefche,

de figuren , allegorien en hoog- Feeften

Gg i toe-
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tdegefchreeven. Paulus gedenkt van een

Sacrament der Godheid, der Goddelijke
wille , en van Godvruchtigheid. Maar als

men van defe Sacramenten fal komen te

fpreeken , welke zijn zichtbaare tekenen
van onzichtbaare genade,gefchonken in de
Kerke Chrifti , ïoo meen ik darter niet

meer als zeven gevonden werden ,- en dat

om defe reden de naam van Sacrament de
zelve meer eigentlijk , dan d' andere, word
toegefchreeven.

Dr. Coh.

Het woord, Sacrament, en word nog
behoort defe zeven alleenlijk toegeéigent
te worden. De geene die wy de zeven Sa-

cramenten noemen , worden in de boeken
van oude Schryvers gevonden , hoewel
dat men zelden ziet dat fommige daar van
defen naam van Sacrament dragen.

Dr. D-y.

Dit woord , Sacrament , en word defe

zeven fo niet toegefchrevenofhetword,
en mag ook veel meer andere zaaken toe-

gepaft worden , en fo gebruiken het ook
andere Leeraaren. Dezeven Sacramenten
vind men by andere Leeraren onder de be-

naaming van facrament , doch my en ge-

denkt niet gelefen te hebben , dat zy peni-

tentie een Sacrament noemen.
Dr. Ogtcthorp.

Nomtn commune efi multis aliis rebus
,

quamfeptcm iftis ufitatis Sacramentit. Sep-

ttm Sacramenta feorjïm is"fparfirn repcriun-
turin veterüm monumentir. dat is :

Het is een algemeine naam ziende op
veel andere dingen dan alleenlyk op die ze-

ven gewoonlyke Sacramenten. Dezeven
Sacramenten vind men op haar zei ven hier

en daar in de gedenk-boekeo der Ouden.
X>r. KtdniAyn.

Dit woord»Sacrament
:
fiet in het byfon-

der en voornaamlyk op de zeve Sacramen-
ten , en in het algemein op onrallike meer.
Maar ik en kan niet feggen of men in eeni-

ge oude Schryvers fou mogen vinden de-

fe twe woorden , zeven Sacramenten, of
dit bepaalt getal ; doch ieder een van de fe-

ven Sacramenten viadmen* een by een,

in d' oude Schryvers.
Dr. Sdg-aumht

Het woord , Sacrament , in zyn eigent-

lyke betekening , word , en behoort de ze-

ven Sacramenten alleenlyk toegeéigent te

worden ; en alle defe zeven Yindmenby
de Schryvers.

Dr. Sjmrtuni*

Dit woord, Sacrament, moet men niet

alleenlyk de zeven Sacramenten toevoe-

gen ; maar ook dat de zelve ons voornaam-
lyk genade toebrengen*: d' oude Schryvers

Hellen fe infonderheid onder het getal van
de zeven j en defe zeven fiet men by de
Schryvers en in de heilige bladeren be-

fchreven, al vind men fe niet met de be-
namingc van zeven.

Dr. Trhefham.

Ik zegge dat dit woord , Sacrament

,

de feven word toegeëigend ; en dat ook
by oude Schryvers de zeven Sacramenten
telefenzijn»

Dr. LejghtM.

Op de vyfde Vraag antwoord ik , voor
eerft , als te voren , dat dit woord , Sa-

crament , in de heilige Schriftuur geen van
de zeven , dan alleen den Echten-ftaat

toegepaft word ; maar in de heilige Schrift

en by oude Schryvers word het daarenbo-
ven veel andere dingen toegefchreeven :

dies niettemin, nemende dit woord. Sa-

crament , voor een gevoelig teken van
Godts Gnzichtbaare genade aan de Chri-
ftencn gegeeven , in hoedanigen zin de
School-geleerde en veel laatc Schryvers
hetzelve nemen, fo dunkt my dat de ze-
ven doorgaans Sacramenten genoemd, al-

leenlijk en zeer eigentlijk Sacramenten
behoorden genoemd te worden.

Dr4 Con*.

Dit woord, Sacrament, mag men de
zeven bckwaamlijk toepaiïen , en is ook
byd' oude Schryvers te vinden; behalven

dat ik in de zelve niet en leefe dat peniten-

tie of boete uitdrukkelijk onder denaam
van een Sacrament begreepen is , of het

moeft wefen by denOudvaderChrifofto-

mus in zijne verklaaring over Hebreen Ho-
miL
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mil. zo.feB.l. Cap-lo. Quoad quintum non

conveniunt : prcetur Herfordenf. Rpjfcnf.

Dayum, Oglethorpum, Menevenf. & Coxum,
putant omnes nomen Sacramenti prxcipue

his feptem cmvenire. Symom addit , fep-

temSacramentafpecialiterconferregratiam;

Bboracenf. Curren , Trbesbam %
Symons ajunt

feptem Sacramenta inveniri apud Veteres ,

quanquam Curren & Symons mox videntur

iterum negare. dat is

:

Voor fo veel de vyfdeVraag aangaat zyn

zy met den anderen daar over oneens

:

want behalven de Biflchoppen van Here-
ford , & St. Davids , Dr. Day , Dr. Cox

,

Dr. Oglethorp oordeelen zy alle dat de

naam van Sacrament voornaamlijk op de

zeven paft. Symons voegt daar noch by >

dat dezeven Sacramenten ïpeciaalijk ge-
nade geeven. Die vanjork , Dr. Coren,
Trhesham , en Symmons zeggen dat de

j
zeven Sacramenten by d' oudeSchryvers
gevonden werden ; hoewel dat Corenen
Symons het zelve terftond wederom fchy-

nent' ontkennen.

VI. Vraag. Of het bepaalt getal van zeven Sacramenten een leere

zy , begreepen in de heilige Schrift , ofvan d' Oudvaders bc-

fchreeven -, en daar op behoorde geleerd te worden ?

CnnUlbcrg.

Antw- T TEt bepaalt getal van zeven

JL ^Sacramenten * s geen ^eere

der Schriftuure noch der Oudvaders.

De heiligeSchrift maakt geen gewag van

Sacramenten juift aan het getal van zeven

bepaalt ; maar de zelve vermeld zeven Sa-

cramenten, in Chrifti Kerke gebruiklijk

en eenigfins op de Schriftuur gefondeert j

en by defelve Kerk en zijn niet meer dan

zeven fo gefondeert in 't gebruik ,• en fom-

mige onder d' oude Leeraaren gedenken
van zeven, en van geen meer als zeven,
fö gefondeert en in Chrifti Kerke gebruik-

lijk j hierom mag men de leere der zeven

Sacramenten , die in Chrifti Kerke ge-

bruikt worden en op Godts woord gefon-

deert zijn, onderhouden.
Lenden.

Het fchynt my toe een leere der Oudva-
ders te zijn , die d'eene aan den ander
over gedraagen heeft, hun gevoelen bou-
wende op de heilige Schriftuur , na dat zy
die verftonden ; hoewel dat daarom de
zelve aan alle de zeven de byzondere na-

men die men nu haar geeft, niet toefchryft;

noch en geeftfe haar ook duidelijk de naam
v:an Sacrament , behalven alleenlijk , als

,

te vooren verhaalt , aan het Sacrament
desHouwelijks.

Rochefler.

Hoewel dat de feven Sacramenten in ef-
fect fo wel in de Schriftuifr als byd' Oud-
vaders gevonden werden , en over zulks
vry ftaat foteleeren; nochtans heb ik dit
beftipt en bepaalt getal van feven Sacra-
menten noch in Godts woord noch in
d' Oudvaders haare fchriften gelefen.

Cürlilt.

Uit hetboven- verhaalde, myns oordeels
blykthet, dat fo wel Godts woord als de
heilige uitleggers daar van willen toeftaan
dat de zeven Sacramenten niet alleen oq.
leert , maar ook alle Chriftenen toegedient
fouden werden : als uit het navolgende
klaarder zal blyken.

Dr. RMertfcn,

lnfcriptura tantum unum ex ijl is feptem
SacYamentum vocariinvenio , nimirum ma~
trimonium : apudveteres reperiuntur omnia
h<ec feptem , a nidlo tarnen , quodfeiam ,
nomine feptem Sacramentorum celebrari

3

nifi quod Erafmus ait feptem a veteribus re-
cenferi. Auguslinus loquens de Sacramentit
ad Janttarium Epiji. I

1

8. ait numerumfep-
tenarium tribus Ecclejia preprie inftaruni-

verftatis > item objtÜum fuiffe Hnjfo m
Gg 3 Cmr



2
3 8

Auchcntyke STUKKEN
Cor.ciiio Conjlanticnti rjaed iiifidelitcr fcnfe-

rit de J'eptem Sacramenti:. De perfeBiotie

JN'inner i frptenarii , vide Augufiin. libr.de

Civit.cap. $i. dar is

:

Ik merke , dat in de Schriftuur alleen-

lyk een van die zeven een Sacrament ge-

no^mtword, te weten den Echten-ftaat

:

byd'oude Schryvers vind men fe alle ze-

ven , doch evenwel van niemand, myns
wetens, denaam van zsven Sacramenten

toegefchreven , behalven dat Erafmus ge-

tuigt dat d' oude Leeraaren van zeven ver-

haal doen. Auguttinus met Januarius over

de Sacramenten handelende in zyn nb\
Brief, fegt dat het getal van zeven de Ker-

ke eigentlyk in 't algemein word toege-

fchreven ; dat het ook Hus in de Concilie

van Conftantius verweten wierd, dathy

niet ter goeder trouwe van de zeven Sacra-

menten gevoelde. Wat nu de volmaakt-

heid van 't getal van zeven aangaat , lees

Auguftinus in zyn boek van de ftad Godts

,

aan het 3i.Capittel.
Dr. Cox.

Dit beftipt of bepaalt getal en is geen

leere der heilige Schriftuure nog der Oud-

vaders; behoorde ook niet voor zulk een

bepaalt getal der Schriftuure en der Oud-

vaders geleert te werden.
.Dr. Day.

d' Oudvaders noch de heilige Schriftuur

maken eenig gewag van een bepaalt getal

der zeven Sacramenten ; doch evenweide

leere der zeven Sacramenten is op Godts

heilig Woord gefondeerr , en word van

d' Oudvaders geleert , hoewel niet tefFens

en tegelyk.
Pr. Oghthorp.

Septcnarius Sacramcntorum numerus >

doBrina ejl recentturn Tbcologorum ;
quam

illi partim exfcriptura , partim ex veterum

Ccripti; , argutem facrum hunc , ut ajunt ,

numerumt ,~ collegcrunt. dat is :

Dit getal van de zeven Sacramenten, is

eenlee.e der hedendaagfche Theologan-

ten 5 diezy ten deels uit de Schriften der

Oudvadcrsargliitiglyk onder dit heilig ge-

tal, fozyfeggen, betrokken hebben.

My dunkt , gelijk als ik het by oude
Schtyvers befchrceven vinde, dat d' oude
Ke:k alle defe zeven Sacramenten in't ge-
bruik had; en daar op oordeel ik het goed
te zijn dat men fe leer,e.

Dr. Edgivorth,

Het bepaalt getal van feven Sacramen-

ten word nergens achter een in de heilige

Schrift geleert, noch ook in eenige Schrif-

ten van d' Oudvaders , die daar van re ge-

lijk opfettelijk ofachrer een fpreken , voor

fo veel my kan geheugen ; hoewel dat fe

allezevendaar inffaan , en duidelijk inde

heilige Schriftuur verhaalt worden j en fo

hebbenfe ook d' oude Schryvers in haare

Schriften op verfcheiden plaatfen nagelaa-

tenj en het behoorde ook lbo geleerd te

worden.
Dr* Sj*mnons

Nademaal dat de heilige Schriftuur defe

zeven Sacramenten leerd , en toont dat

daar door byzondere genade-gaven zijn ge-

fchonken , welke door andere io nieten

zijn gegeeven , die men Sacramenten

noemd ; fo hebben daarom d' Oudvaders,

defe byzondere genade-gaven aangemerkt

hebbende , die in een zeker getal by een

verzamelt j en hier op hebben de Leeraa-

ren der Kerke haar werk daar van gemaakt

om defelve met de naam van zeven te ver-

eeren; en moogen ook fo gevoeglijk wer-

den geleerd.
Dr. Trhefham.

Ik fegge dat van het beftipt getal van ze-

ven in de heilige Schriftuur niet uitdruk-

lijk verhaald word, gelijk als ook in het

Vader ons het beftipt getal der zeven ver-

zoek-beden niet en word uitgedrukt ; en

gelijkerwysals , na mijn oordeel , deze-

ven verzoek-beden op Godts woord zijn

gefondeert, even alfo fchynt het my toe

dat de zeven Sacramenten daar op ook fijn

gegrondveft.
Dr. Leyghton.

Op de zefde Vraag antwoord ik als te

voren
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voren , dat d'Oudvaders yder van dek fe-

ven, Sacramenten noemen 3 dies niette-

min gedenkt my niet dat ik ooit in eenijge

fchriften der Oudvaders noch in de heilige

Schriftuur gelezen heb van een bepaalt,

beftipt of uitdruklijk-getal van zeven Sa-

cramenten : hoewel dat men in de Schrif-

tuur en Oudvaders vind de leere van yder

van defe zeven in het byzonder , doo; gaans

genoemd Sacramenten.
Dr, Corcn.

Het bepaalt getal van zeven Sacramen-

ten is een leere die men behoorde te leren

,

alfo fe yder in het byzonder in de heilige

Schriftuur ftaan , hoewel dat het getal van

zeven aldaar al fo weinig uitgedrukt word
als de verzoek-beden in het Vader ons met
het getal van zeven, of d'artykelen van

het algemein Geloof met het getal van

twalef werden voorgeftelt.

Prioriparti quaftionis ncgative respondent

Herfordenf.MenevenJ- Hpjfens.Davus , Du-
j

nelmenf.Oglethorfus, Tburlebeus •• pofteri-

oriparti ,
quoA fit Dcttrina convenicns ref-

pondcnt ajjirmative i Ebcracen. r\pjfen.Car~

/ielen. Londmcnf. ir [{rdmanus nenrefpon'

dait Frion parti qucclMonis j necOglethor'

pus > Trbcsham ,J\pbirtfonus püflericri. Ebo-

racenf. Lot.dinenf. Symmcns , Curren volant

ej'cripturispctiDcFirinamfcptcm Sacramcn-

torum. dat is

:

Op het ec:fte deel der vraage antwoor-

den Hcrford , Dutefm , Dayus , Ogle-

thorpus , Thuibeus by manier van ontken-

ninge : op het laatlle deel antwoorden
afHrmativelyk de Billchop van Cantel-

berg , Dr. Coren , Trheiham en Sym-
mons. De Billchop van Londen en Red-
maynnogook Oglethorp en geven op het

eerde deel geen antwoort : maar Trhef-

ham , Robinfon op het laatfte deel van de
Vraag. Cantelberg , Londen , Symons 3

Coren houden ftaande dat de leere der fe-

ven Sacramenten uit de heilige Schriftuur

gehaalt kan werden.

VIL Vraag. Wat vind men in de heilige Schriftuur gefchrceven

van de fubftantie, aart, werkingeen kracht van 't geene men
de zeven Sacramenten noemd 5 foo dat of fchoon de naam daar

niet en flaat, of dan de zaak inde Schrift zy of niet, en hoe
daar van gefproken word?

Ctmtill/erg.

Antw.TK en vind in de Schrifruur geen

Xbefchry vioge van de fubftantie,

aart en werkinge van eenigedefer dingen
die men de zeven Sacramenten noemt ,

dan alleenlyk van fommige daar van , als

van den Doop , waar door wy worden
weder-geboren en vergevinge onfer fonden
door het bloed Chrifti bekomenivan d' Eu-
chariftic, waar door wy Chrifto ingelyft en
levendige ledematen zyns lichaams wor-
den, en allo gevoed ten eeuwigen leeven,

fo wyfe anderfins na behoren ontfangen
,

anders ftrekt fe veel eer ter doot dan ten

leven. Van penitentie vind ik ook dat de

Schriftuur gewag maakt, waardoor Son-

daren na den Doop geheel en al tot God
wederkerende, in Gods gonft en genader

wederom worden aangenomen. Maar de

Schrift en meld van geen penitentie of

biegt
,
gelyk als men het een Sacrament

noemt , beftaande uit drie deelen , verfla-

genheid , belydenis en voldoeninge ; maar
de heilige Schriftuur veiftaat door peni-

tentie een fuivere bekering eensfondaars
in hert en ziele van zyne fonden tot God,
geen gewag altoos makende van biegt te
doen in hec heimlyk aan den Pueiler van

alle
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alle doodlyke Tonden , nog dat hem aanbe-

volen is enige kerklyke voldoening af te

vorderen en op te leggen. Ik lees ook in de

Schrift van den Houwelyken ftaat feer

veel gefchreven , en onder andere dat fe

is een middel waar doorGoddefwakheid
oni'er begeerlyke luiten gebruikt tot voort-

fettinge zijner eere en tot vermenigvuldi-

ginge van de wereld ; daar door heiligen-

de 't werk van vleeflijke by een komfte van
Man en Vrouw tot dat einde? ja, alwaar
het dat een van hun beide een ongelovige

ware : en indefenaanfïenisaandenHou-
welyken-ftaat een belofte van zaligheid

toegefeit, by aldien dat d' ouders haare

kinderen in het geloof, in de liefde en in

de vreefe Gods komen op te brengen. Van
de fupftantie of ftoffe, aart en werkinge

van d' andere drie van beveftiginge, ordre

en het laatfte Olyfel , lees ik niet met al

van in de heilige bladeren, voor fo veel

als fe voor Sacramenten worden aangeno-

men.

Op de zevende Vraag antwoord ik ; wat
den Doop aangaat, in de heilige Schrif-

ruur leeft men van rechtveerdigmakinge

door het woord Chrifti ; men leeft ook
dat de lubftanrie of ftoffe des Doop/els is

water, het effeft en de kracht daar van is

vergcvinge der fonden. Van beveftiginge,

vind men dat d'Apoftelen de gene die ge-

doopt waren beveftigden door oplegginge

der handen , en dat het gene daar uit volg-

de of het effect was dat de heilige Geeft op

haar neder daalde, op wien d'Apoftelen

haare handen leiden, en dat in eenficht-

baar teken van de gave van verfcheiden Ta-

ien , en daarnevens van een geeftlyke fterk-

te, daarop volgende» om Chriftum te

belyden. Van het Sacrament des Altaars

vind men Chrifti inftellinge, en de ftoffe

daar van te zyn Broot en Wijn; de wer-

kinge, vermeerdering van genade. Wat
nu het Sacramentvan penitentie ofboete

belangt, van d' inftellinge daar van leeft
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meninhetEuangelium; de vrucht, kragt

en werkinge daar van is des fondaars ver-

foeningemet God, enzyne vereeniginge

met Chrifti verborgen lichaam. Wat den
Echten -ftaat aangaat, d' inftellinge daar

van vind men fo in het oude als in het nieu-

we Teftament , en de vrucht daar van te

zyn, een raad en genees-middel tegens

welluft en tot ontlaftinge der fonden, die

anderfins in 't ftuk van voortteelinge be-

hoorde aangeleid te worden. Wat het Sa-

ctament van Ordre belangt , vind men dat

onfe Zaaligmaker zyn Apoftelen magt gaf

om te doopen , fondaren te binden en ont-

binden, fonden te vergeven , en haar aan

te nemen, zyn woortte prediken en ver-

kondigen , en zyn feer dierbaar lichaam en

bloet te heilige , welke d' allerhoogfte be-

dieningen zyn der Ordre ; en van het effeól

daarvan, genade, leeft men in de heilige

Schriftuur. Van het uiterfte Olyfel ofvan

de Salvinge op het uiterfte van 's menfchen

leven , daar leeft men van, alsook van des

felfs werkinge , by den Apoftel Jacobus in

zyn fend-brief.
Landen.

Nopende de zevende Vraag, merk ik

dat den Ondvader Auguftinus van dit ge-

voelen is, dat alwaar de Sacramenten van

d' oude wet genade en trooft beloofden , al-

daar is het dat de Sacramenten dei nieuwen

wetsfu lx in der daat en waarheidgeven ; en

daar en boven fegt hy , dat dt Sacramenten

der nieuwen wets ^yn faQufceciliora , pauti-

ora, falubriora & fceliciora : dat is, ge-

maklijkpr om te doen , minder in hetgetal

,

meer heilfaam en gelukkig.

Rochcflcr.

Het is openbaar dat de Schriftuur den

Doop , het Sacrament des Altaars den

Houwelyken -ftaat en penitentie leert.

Daar zyn ook in de Schrift openbaare voor-

beelden van beveftiginge te vinden , te we-

ten , dat het na den Doop door oplegginge

der handen gefchiede. De Schrift onder-

wyft ons ook in 't ftuk van ordre,dat het ge-

fchiede
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fchiede door oplegginge der handen met
bidden en vaften. Van de Salvinge der

kranken geeft ons d' Apoftel Jacobuseen
duidelyke lefle.

Carltle.

Ik ben volkomen van dit verftandt dat
de fubftamie , werkkinge en kracht van
deze zeven gewoonlykke Sacramenten ,

die men boven andere behoorde aan te ne-
men en hoog te achten , duidelyk en klaar

uit de heilige Schriftuur bewefenkonnen
worden. Van den Doop leeft men , dat

al wie in Chriftus gelooft en gedoopt

wort, zalig worden zal; en ten fy dat men
uit water en den heilige Geeft wedergebo-

ren werde , dat men in het Koningryke

Gods niet en zal ingaan. Van den Echten •

"ftaat leeft men in de heilige Schrift, foin

het Oude als in het Nieuwen Teftament*

daar Chriftus en zyn Apoftel Paulus van

meldt. Van het Sacrament des Airaars

leeft men duidelyk en uitdruklyk, fo in

het heilige Euangelium als in andere

Scbriftuur-plaatfen. Insgelyks ook van pe-

nitentie of boete te doen. Wat aangaat het

ftuk van beveftiginge, daar leeft men van ,

dat als de Samaritanen , door het predi-

ken van Philippus, Godtswoort badden
aangenomen en gedoopt waren , d' Apo-
ftelen daar van horende, Petrumen [oan-

nem tothaarzonden j dewelke daar geko-

men zynde , fo baden fy haar dat fy den
heilige Geeft mochten ontfangen : toen

leiden fy haar handen op haar, en alfo

omringen fy den heiligen Geeft. Deze be-

diening, fegt Beda komt alleenlijk den
Biffchoppen toe : en deze manier en dit

formulier, fegt den Oudvader Hierony-
mus , gelyk daar van in de handel, der
Apoftel: gefchreven ftaat , heeft de Kerk
onderhouden, te weten, dat de BifTchop

buiten zou gaan en God aanroepen om
de genade des heilige GeefteSj en ophaer
de handen leggen , die door Priefters en

Diaconen gedoopt waren geweeft. Van
het Sacrament der Ordineringe hebben
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wy dat Chriftus zyn Apoftelen maakte tot

Leeraten van zyn wet. en tot bedieners zy-

ner Sacramenten , om de zelve na be-

horen uit te voeren , en ook om te maken
en t' ordineeren dat het andere na haar

deden. En alfo hebben d' Apoftelen Ma-
thias geordineert om een onder haar tefyn*

Paulus heeft ook Timotheus en Titus ne-

vens andere geordineert. Van het laatfte

Olyfel of Salvinge heeft men klaar bewys

in het Euangelium van Marcus en in den

Zend-briefvan den Apoftel Jacobus.

Dr. Rekrtfen»

Materia Sacramentorm ejl Verbum & Elc-

mentum , Virtus quamDeus fer illa digne

fumentibus eonferat gratiam , Juxta fuam
promiffionem , nimirum auod fint Jacra

fignacula , non tantumfignantia , fedetiam

fignifcantia. Undeofinor conjlare hanc Sa-

cramentorumvim e(fe infacrisliteris. dat is:

De materie of ftoffe der Sacramenten is

hetwoorten Element,- de kracht, welka
genade Godt daar door den genen diefe

waardelijk komen te gebruiken, mede-
deelt, is, datfezyn heilige zegels, niet

alleen verzegelende , maar ook zulks te

kennen gevende. Hieruit, na myn oor-

deel , blykthet datde Sacramenten in de

heilige Schriftuur zodanig een ktacht heb-

ben.

Dr. Cox.

Scdanige zaken die men gemeenlyk Sa-

cramenten ncemt,als voor eerft denDoop,-

d'Euchariftie
; penitentie; hetbouweJyk 5

d' ordineringe,door oplegginge der handen
en het gebedt, verneem ik dat in de Schrif-

tuur haar klaar vertonen. Het is ook open-
baar dat d' Apoftelen op de gene die ge-

doopt waren , hare handen leiden : en dat

de Salvinge der kianken met bidden ge-

fchiede.

Dr. T>*y.

Hoe wel dat men de zeven Sacramenten
met naamen in de heilige Schrift niet en

vind uitgedrukt, de zaak nochtans felfs,

te weten, de materie, natuur of eigen-

Hh ichap,
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fchap , werkinge en kracht daar van vind

men aldaar
;

als ook den Doop op ver-

fcheidert plaatlen; d'Euchariftie of het hei-

lige Nachtmaal den Echt ; d'Abfolutie,-

Bilïchoppen , Priefters enDiaconen, dat

fe door oplcgginge der handen met bidden
geordineert en beveftigt wierden ; van den
gedoopren de handen op te leggen , 't welk
aan de beveftiginge valt is ; van de Salvin-

ge der kranken verfelt met gebet.
"Dr. Oglahorf,

Natura, vis , ejfellus , acumufcujufque
Sacramciiti propric:as feorfim in fcriptu-

ra repentur , ut vetere: eam interpretati

funt. dat is:

De natuur , kracht, werkinge > en ei-

genfchap van een ieder Sacrament vind

men in de heilige Schrift op haar zelven

liaan , volgens d' uitlegginge der Oudva-
ders»

Dr. 'Bjdmiiyn*

Als blykt uit d' opgebelde artykelen der

voornoemde zeven Sacramenten.
Dr. EJgworth,

Men leeft in de heilige Schrift van de

vorm der Sacramenten, te weten Sacra-

menteele woorden ; en van de materie,

naamlyk het Element, d'Olie, Salvinge;

van den ontfanger des Sacrarnents s en van

genade en vermeerdering van deugt daar

by gegeven, als effecten.

Dr- Sytnmmt

Doopfel , BsvelHginge , Euchariftie , pe-

nitentie , laatfte Salvinge, Ordineringe,

liaan in de Schriftuur gefchreven, aldra-

genfedenaam niet van dit woord , Sacra-

ment ,
gelyk als den Houwelyken-ftaat

daar de naam van draagt; en ieder een der

zelve heeft zyn materie, natuur, effect

en kracht.
Dr. Trhefiam.

My dunkt dat de zaak , materie , natuur

,

werkinge , kracht al t' famen in de heilige

Schrift befchreven Maan , en dat fe ahe-

snaal door Gods autoriteit aldaar zyn inge-
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(lelt: en dat geen menfch , na myn oor-
deel , een Sacrament mag inftellen , maar
datfodanigeinftellinge God alleen toebe-
hoort.

Dr. Lcyghtm,

Myn antwoord op de zevende Vraag is

,

dat men in de Schriftuur klaar befchreven

vind de fubllantie , natuur , werkinge en

kracht van alle de zeven Sacramenten in

het bvfonder : als van Doop , Beveftigin-

ge, Penitentie, den Echt, &c.
Dr. £ortrt.

Van de materie, natuur, kracht en

werkinge van 't geen men Sacramenten
noemt maakt de Schriftuur gewag , en dat

duidelyk enklaar : als van den Doop, het
Nachtmaal, d'Abfolutie, den Houwely-
ken-ftaat; en wat nu belangt de Biflchop-

pen , Priefters en Diaconen , defe wier-

den, volgens openbaare verklaringe der

heilige Schriftuure, ingeftelt en geordi-

neert door het opleggen van des Biffchops

handen , met bidden en vaften.

Conveniunt prater Menevenf. naturam

Sacramentorum nobis tradi in fcripturis.

Eboracenj. effeBus fingulorum enumerat ,

item Carliofens.

Londinenf. non refpondet quteslioni.Tref-

harnas ait ideoe fcripturis tradi Nobis Sa-

crament

a

, quoniam totaEcclefia nonhabet

authoritateminJiituendiSacramenta. dat is:

Behalven den BiiTchop van Cantelberg,

komen zy met den anderen over een dat de

natuur en eigenfcbap van de zeven Sacra-

menten ons in de heilige Schriftuur wort
voorgedragen. De BiiTchop von Jork ver-

haald de werkingen van ieder in 'cbyzon-

der; zo ook de BiiTchop van Carlile.

De BiiTchop van Londen geeft geen anr-

{
woort op de vraag. De BiiTchop van Trhef-

j
ham fegt dat ons daarom in de heilige

j Schrift deSacramenten worden voorgedra-

I gen, nademaaldatdeganffche Kerk geen

1 magten heeft om Sacramenté in te ftellen.

VUL Vraag.
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VIII. Vraag. Ofde beveftiginge, nevens de Salvinge, van de ge-

ne die gedoopt zyn , in de heilige Schriftuur te vinden is ?

Cantclbtrg '

Antw. T7*An beveftiginge met Sal-

V vinge » zonder welke het

voor geen Sacrament te rekenen is, ver-

haalt de Schriftuur niet.

Men leeft in de Schrift van beveftiginge

met oplegginge der handen , als ik te voo-
ren verhaalt heb: maar met Salvinge ,

daar leeft men niet van in de Schriftuur s

doch evenwel vindt men dat het ftryken

met olye in 't gebruik is geweeft zelfs van

de tyden der Apoftelen af, en daar op
wort hec voor een Apoftolifche traditie

genomen.
Londen,

Op de agtfte Vraag antwoord ik, dat

ik op verfcheiden plaatfen in de heilige

Schrift leze van d' oplegginge der handen,*

't welke, na myn oordeel > (aangemerkt

dat het doorgaans en fo lang in 't gebruik

is geweeft) de beveftinginge is? en dar

met Salvinge , te vervullen de Achtbare

verfchyninge des heiligen Geeftes , welke
heiligen Geeft in de ecrfte Kerk fo ficht-

baarlyk gezien wierdt ,• dies niettemin om
de waarheit hier van volkomentlyk te ver-

klaren , laet ik het aan het oordeel van

mannen van hooger kennis in deze facul-

teit beruften.

%ichefler.

Hoewel dat men beveftiginge in de

Schriftuur vindt, by voorbeelt
,
gelyk

ik verhaaltheb, evenwel ftaat 'er van de

Salvinge niet gefchreven.
Carlile.

d' Oplegginge der handen nemen de

heilige Oudva.ïers voor het gene wy de be-

veftiginge noememgefchiedende aan foda

nige Perfon.jn die te voren gedoopt waren,

waar van men leeft in de handel, der

Apoftelen. Wat nu de Salvinge aangaat

,

hec fchynt* na 't fchryven van den Oud-

vader Cyprianus, dat het, fo ten aanzien

van de toeftellinge als het gebruik daar van,

groote reden heeft van gehaakte zyn uit

de heilige Schriftuur, hoewel dat in de
zelve daar geen klaar verhaal van is.

Dr. Robbertfon,

Rjs & ejfeftus covfirmationes continentur

infcriptura, ncmpe » inpofitiomanuumper

Apojiolos bapti^atis , per quam dabatur

SpiritusfanEius. DeCbrijmate nihil illic legt-

mus > cjuia per id tempus Spiritus fanttur

figno vifibili defcenderit in bapti^atos. Quod
iibi fieri de Jïerit , Ecclefia cbrifmate Jigni

externiiüco uticoepit. dat is:

De zaak en het effecl der beveftiginge

(taan in de Schrifc gefchreven, naamlyk,
d' oplegginge de: handen op de gene die

door d' Apoftelen gedoopt waaren,- door
welke oplegginge der handen de heilige

Geeft gegeven wierd. Van de Salvinge

leeft men daar niet, alfo op die tyd de hei-

lige Geeft met een ficbtbaar teken op de
gedoopte nederdaalde. So wanneer nu dit

ophield, dan begoftde Kerk de Salvinge

te gebruiken in plaats van dat uiterlyk te-

ken.
Dr. Cox.

Ik en vind in de Schriftuur niet dat

d' Apoftelen , leggende hare handen op de
gedoopten , baar gefalft hebben.

Dr. Day.

Van beveftiginge met Salvinge vind ik

geen befchrijvingin de heilige Schriftuur,

maar wel van oplegginge der handen op de

gedoopten» 't welk d' oude Schryveiseen

beveftiginge noemen. De Salvinge is van

de tyden der eerfte Kerk af ai int gebruik:

geweeft.
T>r. Oghthorp.

De inpojïtione manuum cumorationeex-

prejfa mentio eji infcriptura > quanuncufi'

latunomine aDoBoribus dicitur confirmatio.

tih z Sacrum
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Sacrum Cbrifm a t traditio ejl Apojiolica > ut

exvcteribuftiquet. dat is:

Van d' oplegginge der handen met bid-

den word in de Schriftuur uitdruklyk ge-

wag gemaakt 3 het welke de Leeraren der

Kerke de gewoonlyke naam geeven van

beveftiginge. Het heilige Olyfel ofSalvin-

ge is een Apoftolifche overleveringe > als

blykt uit d' oude Schryvers.
Dr. Redntxyn,

De Vraag en is niet enkel , maar als of-

'er gevraagt wierd of Euchariftia , in de

Schrift, fit in infirmentato , aut baptiftnus

cum (ale : dat is , ofhet brootin bet Nacht

-

maal %y ongefuurt j of de Doop met Sout.

Oplegginge der Apoftolifche handen, waar

in de heilige Geeft wiert gcfchonkcn tot

beveftiginge der gener die gedoopt wier-

den , vind men in de heilige Schriftuur.

Salvinge is een traditie of overlevering van

d' Apoftelen afkomftig , gelyk als men uit

de heilige bladen en d'Oudvaders haare

fchrifcen befluiten kan ï en des felfs Myfte-

rïe of verborgenheid en is niet te verfma-

den.
Dr. EJgwortht

Dit Sacrament is eenerley > unitatein-

tegritatl: , door d' overeenkpminge van dege-

heelheid , gelyk als'er andere meer zyn

;

hierom heeft het twe deelen ,• waar van

het eene1
, te weten , dloplegginge der han-

den genomen' is uit Hebr. 6. en Aótor. 8.

het ander deel > naamlyk de Salvinge ,

is ontleent van d' overlevering der Oudva-

ders, en alfo van d'eerfte Kerk afin 't ge-

bruik geweeft. Sier hier van Cyprianus

libr. i.Epift. t%»

De. Sjmmons,

Van beveftiginge leeft men in de Schrift,

en de beveftiginge met Salvinge befluit

men uit d' Oudvaders.
Dr. Trefham f

Ik fegge dat men beveftiginge in de

Schriftuur vind, maar dttby voegfeIc«w

Chriftnate : met Salvinge , is niet Schrift

matig , echter een feer oude overlevering

,

als blykt by Cyprianus de una. Cbrifm.
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Dr. Leygtt*.

Op de agtfte Vraag dient tot antwoord":

dat men de beveftiginge der gedoopten in

de Schriftuur vindt, dogh met Salvinge

ftaat'er niet gefchreven } maar met Salvin-

ge wierdt fe kort na der Apoftelen tydt in

de Kerke gebruikt, als uit d aangetrokke-

ne Schryvers klaar blykt.

Dr, Coren.

Der Bifichoppen oplegginge der handen

op de gene die gedoopt wierden , zynde

een gedeelte van beveftiginge , blykt klaar

in de heilige Schriftuur s en dezalvinge

met Olyfel, zynde het ander deel der be-

veftiginge , is van d'eerfte Kerkke af in 't

gebruik geweeft , van den Oudvader Au-
guftinus genoemt Sacramentutn chrifma-

tis : het Sacrament des Olyfels. De kranken

met olyc te fmeren en voor haar te bidden,

kan met de Schriftuur klaar bewezen wor-
den.

Qusad oBavam queeftionem , conveniunt

omnes confrmationem cum Cbrifmate non

haberi injeripturis. Eboracenf. Trefham,
Coren ? Day > Ogletborp , Edgworthy Leig-

ton y Simmons , Rgdman, B^binfonus con-

frmationem in fcripturis effe contendunt j

cdterumChrifma ejfe traditionem Apoftoli-

cam : addh ï\obertfonus > & ubiferi defic-

rat miraculum confecrandi spiritus fanfti >

Ecclefia cbrifmate' figni externilocouti coe-

pif} convenitilii Londinenfxs. Carliolenf.pu-

tat ufum Chrifmatis exfcripturis petipoffe 5

putant omnes turn in hoc articulo , turn in

fuperiori , inpofuionem manuum effe confir'

mationcm. dat is

:

Wat aangaat de agfte Vraag , zijn zy

alle van eenerley verltanddat de Bevefti-

ginge met de Salvinge in de heilige Schrift

nietenftaat. DeBiffchopvanJork, Tref-

ham , Coren, Day, Oglethorp, Edg-

worch , Leighton , Simmons , Redman>
Robinfon houden ftaande dat de Bevefti-

ginge met de Schriftuur te bewyfen isj

maar dat de Salvinge een Apoftolifche

overlevering is : Robertfon voegt daar dix

noch
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noch by, dat fo wanneer het mirakel van I meent dat men het gebruik der Salvinge
de toeheiliginge des heiligen Geeftesbe- uit de Schriftuur kan halen. Zy verftaan
goftopte houden, de Kerk doemaalsde alle te famen , fo wel ten aanfien van die

Salvinge voor een uitwendig teken begoft { artykel als het voorgaande, dat d'opleg-
te gebruiken. Hier in komt de Biffchop I ginge der handen een 'beveiliging is.

van Londen met hem over een. Carlile I

IX. Vraag. Of d' Apoftelen een hooger macht ontberende van
geen Chriften-Koning onder haar te hebben , uit dien drang en
nootzaaklijkheid BifTchoppen maakten , dan of haar Godt daar
toe volmacht gegeven heeft ?

Cantclherg,

Antw. \ Lle Chriften- Koningen is

^/"\_onmiddelyk van God aan-

bevolen de forge van alle hare Onderda-

nen, fo weltenaanfïenvandebedieninge

van Gods woort en de forge voor hare zie-

len, als ten aanfien van het bewind over

Polityke zaken en het fluk van Borgerlyke

regering : en in defe beide bedieningen

haar moeten zy verfcheiden bedieners on-

der hebben , om haar behulpfaam te zyn in

het geene tot haare byfondere bedieningen

behoort. De borgerlyke bedieners onder

zyn Koninglyke Majefteit in dit Koning-

ryk van Engeland zijn de geene , wien zijn

Majefteit voor een tijd in fekere bediening

onder hem fal gelieven te Hellen , alsby

voorbeeld: den Heer Cancelier, den Heer
Treforier, den Heer Zegel- bewaarder,

den Heer Admiraal , Opper en Onder-
Officieren &c. De Dienaren van Godts
woord, onder zijn Majefteit zijn deBif-

fchoppen , Predikanten , Capellaanen , en

fodanige andere Prieflers , wien het- zijn

Goninglijke Majefteit fal gelieven tot zulk

een beroep te vorderen en daar in te ftellen;

als by exempel, de Biffchop vanCanrel-

berg , de B-ilTchop van Durefm , de Bif-

fchop van Winchefter , van Winwik 5>rc.

Alle defe voornoemde Perfoonen, fo wel

\an d' eene foort als van d' ander , worden

in alle plaatfen, volgens ds wetten en or-

dinantien van Koningen en Prinfen, daar

toe geordineert , beroepen , en verkoren.
In het aanneemen van veele onder defe be-
dieners worden verfcheiden ordentlijke

ceremoniën en folemniteiten gebruikt 3

die eigenilijk niet noodzaaklijk zijn , maar
alleen om welftaans halven en totonder-
houdinge van een goede order dienen ;

want of fchoon diergelijke ampten en be-

dieningen fonder fodanige folemniteiten

haar opgedraagen wierden , evenwel zijn

fe hun waarlijk opgedragen : en daar is

geen belofte Godts van meerder genade te

zullen geeven in het adminiftreren van een
Kerklijke , dan van een Borgerlijke bedie-

ning. Ten tijde der Apoftelen, als wan-
neer daar geen Chriften-Koningen waren >

door welkers autoriteit de Dienaren van

Godts woord beroepen offonden door het

fwaart geftraft mogten worden , was 'er

geen middel om d' ondeugd te ftraffen , of
Dienaaren in het woord t' ordineren, dan
alleen door een onderlinge toeftemming
der Chriften- volkeren en eenparige in-

williging , om na te komen den raad en

advys van fodanige Perfoonen , wien God
met den geeft van raad en wysheid meed
begaaft had: en op die tijd, aangezien de
Chriftenheid geen Opperhoofc over haar

hadde , fo wierden fe genoodzaakt om fo-

danige ziel b^zorgeis en Prieflers aan te

neemen, welke zv of zelfs wiften daar roe

Hh 3 be-
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bekwaam te zijn > of haar wierden aan-

geprefen door andere , die met Godts
geeft, met weetenfchapinChrifti belyde-

-nis , met wysheid , handel en wandel ,

raad en daad fodanig begaafc en vervult

waren , dat zy felfs van gemoeds halven

haar behoorden te gèlooven , en zulke Per-

foonen die haar aangeboden en voorgedra-

gen wierden aanteneemen: enalfoheb-
ben fomtijdtsd' Apoftelen en andere, wien
God zijn geeft rijklijk mede gedeeld had ,

Dienaren in het woord des Heeren gezon-
den en geordireert ; fomwylen heeft de
Gemeente fodanige verkoren die zy daar

toe bequaam oordeelden j en fo wanneer
eenigedoord'Apoftelen , of andere, ge-

ordineert of gezonden wierden > als dan
heeft het volk uit hun eigen vrye wil defel-

ve met dankbaarheid onthaalt en aangeno
men : en dat niet om d' opper voogdy-

fchap, gebied of heerfchappy , die d' A-

poftelen , als haare Hoofden en Meefters,

over hun te voeren hadden,- maar als een
goedaardige Gemeente haar bereidwillig

mftellende , om den raad van goe Raadts-

luiden te gehoorfamen , en om alles dat

tot hunner flichtinge en nuttigheid dien-

ftig en noodig mogt zijn , aan te neemen.

Iori.

Men leeft in de Schriftuur, datd' Apo-
ftelen de macht haar zelven aanmatigden
om Biflchoppen , Leeraaren en Diaconen
te ftellenj welke macht lichtlyk opdefe
woorden (ficut me mifu vivens Pater, fic

ego mitto vos , {7c. gelyk_ als tny de levende

Vader gefonden heeft, fo^cndikJJ L. &c.)

fteunt. En wy vertrouwen vaftlykdatzy

een fodanige macht niet en zouden hebben
derven gebruiken , ren waare zy door
Chriftum daar toe geautorifeert waren ge-

weeft ; doch dat haare macht om Biflchop-

pen , Leeraaren > ofDiaconen , doorop-
legginge der handen , t' ordineren , een an-

der autoriteit, dan die yjn God , yer-

eyfcht , leeft men noch in , noch buiten

de Schrift. i

Ltndm.

Het fchynt.my toe dat d* Apoftelen,
volgens Gods wet , Biflchoppen ftelden in

de Kerk , nademaal datter A&or. lx. ge-
fchreven ftaat, in (juovos Spiritus Sanftus

pofuit : waar in de Heilige Geeft u geftelt

heeft: dies niettemin oordeel ik, indien

daar toen Chriften-Koningen waaien ge-

weeft , datzy gemelde Biflchoppen geno-

mineeert en in hare (leden en plaatfen met
recht geftelt zouden hebben.

Rocheflcr.

My dunkt dat d' Apoftelen Biflchoppen
uit , autoriteit hun van God gegeven , ge-
ftelt hebben.

Carliïe*

Dat Chriftuszyn Apoftelen, Biflchop-

pen en Leeraren geftelt en haar macht
gegeven heeft om ook andere te ftellen ,

fchynt my toe de gantfche trant van de
Schriftuur te zyn.

Dr. Ribbertfon,

My dunkt dat d' Apottelen uit een God-
delyke autoriteit Biflchoppen en Ouder-
lingen ingeftelt hebben , daar de hooge
Overheid zulks toelier.

Dr. Cox.

Hoe wel d' Apottelen geen autoriteit

hadden om iemand het leer-ampt op te

dringen , niettemin hadden zy
,
gedre-

ven zynde door den heiligen Geeft, auto-

riteit van God om de menfehen te verma-

nen en aan re porren tot voortfettinge van

Godseere, en alfo van baar Leeraaren te

maken.
Dr. Day.

d'Apoftelen hebben Biflchoppen ge-

maakt, dat is, geordineert dooreen magt
hun van God gegeven; Jicut mifitmevi-
vens Pater, ita il ego mitto vos : gehl^ah
my de levendige Vadergefonden heeft ,fojend

ik U L. Joan. Zo. lofgrlyk Joan. uit. en

ABor. 20. en r. Timot, 4. Paultts heeft Ti-

motheum en Titum in de bedieninge geftelt

»

en haar v oorgejeh even hoedanige \y daar toe

behoorden t ordineren » 1 . Timot : 1. en

Tit. 1.
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Dr, Ogltthorp.

Apojioli > autoritate & mandato Dei , or-

dinabant ac injlituebant Epifcopos ,
petita

ac obtentaprius facultate a Principe ac Ma-
^ijlratu» ut opinor> qui turn preeerat, dat is :

d' Apoftelen hebben uit Gods autoriteit

en bevel na myn oordeel Biflchoppen ge-

ordineert en ingeftelt, hebbende van de

Magiftraat ol Overheid , die doemaals het

gebied had , daar toe eerft verlofen vry-

heid bekomen.

Dr. Rcdmayn.

Chriftus heeft zijn Apoftelen macht en

autoriteit gegeven om andere Biflchoppen

en Leeraaren in zijn Kerk te ftellen ,
gelyk

als hy van zijn Vader daar toe macht en

autoriteit ontfangen had j doch had daar

doen een Chriften- Koning geweeft: , d' A-
poftelen fouden dan , en behoorden ook

,

gehoorzaame Onderdaanen geweeft te

zijn , en niets by der hand genomen heb-

ben voor en al eer dat zy van haare werelt-

fche Regenten daar toe verlofen confent

gekregen hadden ,• het betaamde nochtans

dat zy , die voornaame en uitverkorene

Dienaren onfes Heere Jefu Chrifti waren

,

en van hem gezonden om de werelt van ha-

re zonden tot God te bekeeren : en daar-

enboven den heiligen Geeft in een over-

vloedige maate hadde ontfangen , dat zy *

zeg ik, het bewint fouden hebben van fo-
J

danige bediening, die tot voortplantinge

en vermeerdering van het geloofdienftig

was; het welke, buiten alle twy fel, een

Chriften-Koning uit eenGodvruchrigge-

moed vrywillig roegeftaan fou hebben. Dit

ftaat ook t' aanmerken dat in defe Vraag

,

en andere diergelijke, dit (eggen van een

Biflchop en Leeraar te maaken , tweefins

verftaan mag wo.den : want fo men het

neemt voor 't ordineren ofin te wyen , dan

is 't een zaak die d'Apoftelen en haare Suc-

cefleurs alleenlijk toe komt s doch wil men
het woord (malden) nemen voor een ordi-

neringe of nomineringe tot bediening; dan

raakt het voornaamlijk d' Opperhoofden

en Regenten der Kerke , welke Koningen

zyn.
Dr. Sdgworth»

d'Apoftelen hebben Biflchoppen en

Leeraaren geordineert door autoriteit

haar van God gegeven, en niet by gebrek

van hooger macht: nochtans daar een

Chriften-Koning of Prins is, ruftdever-

kiefinge en beroepinge der gener die Leer-

aren of Biflchoppen zullen zyn , aan den

Koning of Prins , invoegen dat hy alle Bif-

fchoppen binnen zyn Ryk mag verbieden

om iemand in eenige Kerkelyke bedienin-'

ge te beveiligen , om redenen hem daar

toe bewegende : en dat hy hem een tij'd

mag ftellen wanneer en aan wien hy het ge-

daan wil hebben. Hier van hebben wy een

roorbeeltin den Koning David I. Chron.

24 deilende de Leviten in 24, hoopen,
ftellende over ieder hoop een voornaam
Biflchop ofopfiender , haar een ordinantie

en regel voor fchryvende , hoe zy haare

ampten en ordeningen fouden waarnee-

men ; en wat voor offerhanden , coftui-

men en ceremoniën zy daaglijks fouden ge-

bruiken en plegen, na dat de dag en tyd

vereifchte. En zijn Zoon Salomon heeft

de felve gebruiken uitgevoert, en belaft

dat fe in den Tempel , na dat hy fe opge-

recht en voltooit had , onderhouden fou-

den werden , 2. Chron. 8.

Dr. Sjmirwns*

d' Apoftelen hebben Biflchoppen en

Leeraaren geordineert door autoriteit haar

van God gegeven.

Dr.- Trbefham.

Ik fegge dat d' Apoftelen van God auto-
riteit ontfangen hadden om Biflchoppen
t'ordineren," nochtans indien dateer er-

gens daarzy Biflchoppen ordinerden s een
Chriften-Koning ware geweeft, dan zou-
den zy, en behoorden ook , van hem au-
toriteit verfogt te hebben om fodanige
godvrugtige werken te mogen uitvoeren ,

het welke geen Chriften-Koning haaraf-
geflagen fou hebben.
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Dr, Lcyghton.

Op de negende Vraag is myn antwoord
datd' Apoftelen, fomy dunkt, Biffchop-

pen hebben geordineert door autoriteit

haar van Chriftus gegeven; hoe welzy,
na myn oordeel , daar toe verlof en confent

zouden, en ook fo behoorden i vanChri-

ften Prinfen , fo daar eenige Chriften-Ko*

ningen ofPrinfen waren geweeft , verfogt

hebben.
Dr, Cortn,

d' Apoftelen hebben , uit autoriteit haar

van God gegeven, Biffchoppen en Leer-

aren geordineert ; dies niettemin had 'er

een Chriften-Koning in die tijd geweeft

,

dan zou het haar Ichuldige pligt geweeft

zyn om daar toe verlof en confent te ver-

foeken.

Omncs cenvenium Apoilolos divinitus ac-

cepiffe poteftatem creandi Epifcopos ; Ebora-

cenf. addit , non opus fui(le alia authoritate

Apoftolisquam divina : ficTbirleby iff Edg-

worth ; P^dmanus diftinguit de injlitutione

Prefbyteri , ordinationem is" confecrationem

tribuit tantum Apojlolis & EorumSuccejfo-

ribus ; nominationem & eleBionem Magi-
Jiratibus. Sic Londinenf. Leigtonus , Rgd-

manus , Trefliam > Coren ajunt petendam

fuifse poteftatem aMagiflratuChriïiiano , Ji

turn fuiffet. Rjbertfonus non refpondet <{uc-

Jïioni, cencedit enim datam effe ApoRolit

poteftatem creandi Epifctpot , ubi Magi'
firatus permittit. Qglctbtrpus putat Eos im-
yetraffe poteftatem a Principibus. CarlioL

Pgffenf Dayus non refpondent ultimapartt.

Dat is : Hier in komen zy alle over
een, te weten, dat d'Apoftelen macht en
autoriteit om Biffchoppen t' ordineren van
God hebben ontfangen j de Biffchopvan

Jork voegt daar noch by * dat d' Apoftelen

geen ander autoriteit van noden gehad

hebben: fo feggen ookThurlebyen Edg-
worth > Redmanus in het inftellen van een

Biffchop maakt onderfcheid; deszelfsor-

dineringe en inwyingefegt hyalleenlyk te

behooren tot d' Apoftelen en hare Succef-

feurs : maar denoemingeen verkiefinge,

tot de Magiftraat. So feggen deBiffchop

van Londen, Leigton > Redmayn, Tref-

ham en Coren , dat men de macht en au-

toriteit by een Chriften-O verheid, fofe

toen ware geweeft , had moeten verfoeken.

Robertfon antwoord niet op de Vraage,
alfo hy toeftaat dat den Apoftelen macht en
autoriteit is gegeven om Biffchoppen t' or-

dineren , als het d' Overheid toelaat.

Oglethorp meent dat d'Apoftelen van Ko-
ningen macht en autoriteit daar toe ver-

fogt hehben. Carlile , Roffens, Day geven
op het laatfte deel geen antwoord.

X vraag. Of de Biflchoppen, dan of de Priefters eerft geweeft

fyn? en zynder de Priefters eerft geweeft, dan heeft de Priefter

den BilTchop geftelt ofgeordineert.

Cantclbcrg.

Antw- TP\E Bift'choppen en Priefters

jLy ^yn op een en defelve tyd

geweeft, ende waren geen twederley za-

ken , maar eenerley bediening in het begin

van den Chriftelyken GodfdienfU

My dunkt dat d'Apoftelen eerft Prie-

fters , en daar na Biffchoppen zyh geweeft,
-

en dat de Goddelyke macht haar tot Prie-

fters en ook tot Biffchoppen heeft gemaakt;

en hoe wel d'ordineringe van haar in alle

manieren fo niet toeging als nu wel het ge-

bruik der Kerke is, nochtans dat zy beide

een (ïgtbareen.onfigtbareinwyinge hebben

gehad, kan men uit het Euangelium ver-

nemen , alwaar het gefchreven ftaat : ficut

me mifit Pater vivent, if cgomittovos : dat

is , gelyk als myn Vader my gefenden beeft ,

foa
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fo fend ik. « ook.: & cum hac dixit infufflavit

intos 3 & dixit , accipiteSpiritumfanBum:

en dit gefegt hebbende blies by op baar, en

%eyde : ontfangt den heiligen Geeft. En men
heeft licht te denken datzy toen totBif-

fchoppen geftelt wierden, als wanneer zy
niet alleenlyk een kudde te weyden had-

den, maar dat haar ook herders toege-

voegt wierden om daar opfigt op te heb-
ben , en dat het bewind en de wacht over
beide door den heiligen Geeft bun toever-

trouwt wierd ; alfo de naam van een Bif-

fchop eigentlyk geen naam van ordefis ,

maar een naam van bedieninge, beteke-

nende een opfiender. En hoe wel de min-

der herders d' opficht hunner kudde aan

haar bevolen is, nochtans dewyleenBif-

fchops laft ook in heeft om een wakend oog

over de Herders te houden , zo dragen

daarom de BifTchoppen , en niet d' andere,

de naam van een opfiender ,• en gelyk als fy

in een hooger ftand ftaan , fo vind men in

hareinwyinge , zelfs van d' eerfte Kerk af

,

een feker onderfcheid.

Londen*

Het fchynt my toe dat de BifTchoppen

eerft zyn geweeft, en nochtans dunkt my
dat het geen zaak van groot belang is , ofde
Frieflers toen eerft den BifTchop maakte,
of de BifTchop den Priefterj aangefien dat-

ter , na 't gevoelen van den Oudvader
Hieronymus, in den aanvang der Kerke
geen, (offo het altvare , feer weinig) onder-

fcheid was tufschen een Bifschop eneenPrie-

Jler , voornaamlyk_aangaande de betekening.

Rochefler.

Ikmerkeinde Schriftuur, datChriflus

beide een Priefter en een BifTchop zynde
,

zyn Apoftelen , die fo wel Priefters als Bif-

fchoppen waren, geordineert heeft; en

de ielve Apoftelen hebben daar na Bil-

fchoppen geordineert, en haar ook bevolen

om andere t' ordineren.
CarltU'

Chriftus heeft van zyn Apoftelen ge-

maakt Diaconen, Priefters, BifTchoppen,

als ten deele blykt Matth. 10, en daar na

Joan. 20. quorum peccatarcmiferitis&c'

wiens jonden gy vergeven %ult hebben &c.
En daar hy zeide hocf'acite inmeam comme-
morationem : doet dit tot myner gedachtenis.

En in de Handel, der Apoftelen ftaat, c<ete-

rum Nemo audebatfe conjugere illis : doch

niemand dorftfig by haar voegen ; in voegen
dat zy alle dele ampren te gelyk waren be-

klecdende; en daar op, volgens Chrifti

ordinantie, die na haar yz. Priefters had-

de gemaakt, als blykt Luc. 10. hebben zy
ook andere zeven voorname Diaconen ge-

maakt en geordineert , als gemelt word
Aclor. 6. alwaar gefchreven ftaat , dat zy

,

biddende, haare handen op haar leiden.

Aclor. 13. hebben zekere Perfonen aldaar

genoemt, op het bevel van den heiligtn

Geeft , Saul en Barnabas afgefondert tot

het gene daar haar God toe genomen had ,

vaftende, biddende en hare handen op haar

leggende » welken Saul van Ananias wierd
gedoopt, leggende zyn hand op hem, op
dar hy met den heiligen Geeft vervult mogr,

werden. Paulus nu een fodanige geworden
zynde , ordineerde Timotheum en Titum,
begerende op haar dat zy infgelyks zouden
doen als hv gedaan had , en ftelde order

datter van Stad tot Stad fulks gedaan wier-

de. Jacobus wierdedoor Petrus, Joannes

en Jacobus geordineert tot BifTchop van
Romen. So dat men van geen ander exem-
pel leeft.

Dr. Rohertfin.

Incertusfum utri fuere priores , atft Apo-

ftoli inprima profeiïione ordinati erant , ap-

faret Epifcopos fuifse priores i nempe Apo-

ftolos , nam poftea defignavit Chriftus ali-

os feptuaginta duos. Nee opinor abfurdum
efse , ut facerdos Epifcopum canfecret , ft

Epifcopus haberi nonpoteft. dat is :

Ik ben nog onzeker en fta in twyfel wel-
ke de eerfle zyn geweeft: dog by aldien

dat d' Apoftelen van begin aan geordineert

waren , fo blykt dan dat de BifTchoppen

eerft geweeft zyn , te weten d'Apoftelenj

Ii want
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want daar na heefc Chriftus andere twe-
en-feventig beftemr. My dunkt ook niet

dathetongerymtis, dat eenPriefter een
Biffchop inwye, als men geen BilTchop

kan bekomen.
Dr. Ccx;

Hoewel dat, volgens de Schrift , na 't

feggcn van Hieronymus, Priefters en
Biffchoppen eenerleyzyn, en dat daarom
d' eene voor d' ander niet en is : Biffchop-

pen nochtans , aangemerkt fo als zy nu be-

ftaan, waren na de Priefters, en derhal-

ven van Priefters gemaakt.
Dr. D*j.

d' Apoftelen waren Biffchoppen en ook
Priefters, enfy maakten BilTchoppen en
Priefters j gelyk als Titusen Timotheus
Priefters maakten. Epifcopatum ejus acci-

fiat alter: een ander neme *yn Opdienden
ampt , Aftor. i. Presbyteros• qui in vobis

funt obfecroü" ego Comprefbyter , de Ouder-

lingen die onder u %yn vermane il^ die een

mede-Ouderling ben , i. Petr. 5. En in den
beginne derKerkke was het woort van Bif-

fchop al fo gemein als dat van Ouderling

,

en fo wel BilTchoppen als Priefters toegeèi-

gent.
Dr. OgUthtrp.

Utrique a Deo faüi , Apoïioli , Epifco-
pi', Septuaginta Difcipuli, (ut conjeBura

ducor)5acerdotes. Unde verifimile ejl Epifco-

pos pracejfifle, Apojloli enimprius vocati
erant : beyde \ynfe van Godt gemaakt , fo
wel d^ Apoftelen als Eijfchoppem defeventig

Difcipelen waren , (na myngijfinge ) Prie-

Jiers . Waar uit dan waarjcbynlij\blyl(t dat

de Biffchoppen voorgegaan %yn , doch

d' Apoftelen waren eerftgeroepen.

Dr. Rtdmapt.

Sy hebben te gelyk begonnen , en van

begin aan waren fy eenerley , gelyk als

Hieronymus en andere Oudvaders met de

Schriftuur bewyzen ; hierom heeft d' eene
den ander zonder onderfcheit gemaakt.

Dr. EJgwerth.

Chriftus, onze Hooge-Priefter en Bif-

fchop heeft zyn Apoftelen tot Pi iefters en
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Bifljchoppen te gelyk gemaakt ; en fy heb-
ben ook andere gemaakt,fommige totPrie-

fters , en fommige tot Biffchoppen : en
dat de Priefters in d' eerfte Kerk Biffchop-

pen hebben gemaakt, dunkt my niet onge-
voeglyk tezyn , alfo Hieronymus fegt in

een zeker briefaan Euagrius. Even al eens

als ofkrygs-knechten d' eene den ander tot

hun Hooftman onder malkanderen verko-

ren: fo hebben ook de Priefters een uit hun
bende verkoren tot haar Biffchop, ten aan-

zien van zyne geleertheit , deftigheit en

vroom leven,&c. Als ook om door haar al-

le onderlinge fcheuringe en verdeeltheit te

fchuwen , op dat fommige het volk defe

weg en andere een ander weg niet moch-
ten trekken , by gebrek van een Opper-
hooft onder haar.

Dr. Symmmis.

Chriftus was, en is, de groote Hooge-
Priefter, en heeft alle zyn Apoftelen tot

Biffchoppen gemaakt ; en fy hebben na

hem Biffchoppen en Priefters gemaakt , en

daar by is het altyd tot hier toe gebleven.

Dr, Trhesbsm,

Ik fegge dat Chriftus van d' Apoftelen
eerft Priefters

3
en daar na Biffchoppen heeft

gemaakt,en zy hebben volgens defe macht
Priefters en ook Biffchoppen gemaakt ,-

doch ingeval datter ergens een Chriften-

Koning ge weeft ware, dan zouden zy van

hem daar toe verlof en autoriteit verfogt

hebben.
Dr. Lcf£tant

Chriftus heeft van d' Apoftelen in den
beginne Biffchoppen en ook Priefters ge-

maakt j en na haar wierden twe-en-feven-

tig Difcipelen , Priefters gemaakt.

Menevcnf.Thirleby , f^edmanus , Coxus
afserunt in initio eofdem fuifse Epifcopos &
Prefbyteros. Londinenf. Carliolenf.Symmom

putant Apoftolos fuifse inflitutos Epifcopos 4:

Chrisloy &eospofteainftitui(fealios Epifco-
' pos ér'Prefbyteros , & 72. Prefbyteros pofte*

fuifse ordinatos : (ie Oglethorpus , Ebora-

cenf. ir Trcfbam ajunt Apoftolos primofu-
ifse
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ifse Prtfbyteros , deinde Epifcopos , cum ali-

orum Prefbyterorum credit* e/set illis cura.

Hpbbertfonus incertus ejl utrifuere Priores ,

non abfurdum tarnen efse opinatur , ut facer-

dos confacret Epifcopum>fi Epifcopus haberi

non poteft. Sic Londinenf, Edgworth , Dayus

putant etiam Epifcopos , ut vulgo de Epifco-

pus loquimur ,fuifje antePrefbyteros . Leig-

tonus nihil refpondet. Dat is:

De BifTchop van S. Davids, mijn Heer
de gedeputeerde van Weftmunfter, Dr.

Redmayn en Dr. Cox feggen dat de

BifTchoppen en Ouderlingen in herbegin

eenerlei waren. De BifTchoppen van Lon-

den , Carlile , Symmons meenen dat d'A-

poftelen van Chriftus tot BifTchoppen zijn

geftelt, endatzy daar na andere BifTchop-
j

pen en Ouderlingen hebben ingeftelt ; en j

dat naderhand de twe-en-feventigtot Ou-
derlingen zijn geordineert : alfoishetdat

Oglethorp , de BifTchop van Jork en Tref-

ham feggen , dat d'Apoftelen eerft Ouder-
lingen , en daar na BifTchoppen zijn ge-

weeft, nademaalhaarde forge van andere
Ouderlingen wasaanbevoolen. Robertfon
isonzeker wie deeerftegeweeftzijn, eg-

ter meent hy dat het nietongerymtisdat
een Priefler een BifTchop confacreerde of
inwydde , als men geen BifTchop konde
bekomen. De BifTchop van Londen, Edg-
worth , en Day meenen ook dat de Bif-

Tchoppen , gelijk als men doorgaans van
BifTchoppen fpreekt , voor d' Ouderlin-
gen zijn geweeft. Leighton antwoord niet
met al.

XI. Vraag. Of een BifTchop, volgens de Schrift, autoriteit heeft

om een Priefter te maaken , of niet ? En of iemant anders dan
alleenlijk een BifTchop een Prieftermag maken ?

Cantelbcrg,

AntW'T^En BifTchop mag , volgens

Jjyde Schrift, een Priefter ma-
ken , infgelijks ook Koningen en Regen-
ten, en dat uit Godts autoriteit haar toe-

vertrouwt ; en het volk ook by maniere
van verkiefïnge,- want gelijk als men leeft

dat het BifTchoppen hebben gedaan , foo

hebben het ook Chriften-Kayzers en Ko-
ningen gemeenlijk gedaan, en het Volk,
al eer dat 'er Chriften-Koningen waren ,

heeft haare BifTchoppen en Priefters door-
gaans vetkoren.

Jurk*

Dat een BifTchop een Priefter mag ma-
ken of ordineren, kan met de Schriftuur

bewefen worden ; voor fo veel als zy alle

nodige autoriteit hebben om Chrifti Kerk
in order te ftellen , afkomftig van d' Apo-
ftelen , dewelke BifTchoppen en Priefters

hebben geordineert , en dat niet fonder

autoriteit » alsblyktuit onie antwoord op

de 9. Vraag; en dat het iemandt anders
als een Biflchop of Priefter vry ftaat een
Priefter te ordineeren, vind men nog in,

nog buiten Gods woord.
Londen.

My dunkt dat een BifTchop in zyn be-
dieninge.wettelyk beveiligt, een BifTchop,

en ook een Priefter, volgens de Schriftuur

,

mag ordineren : nademaal dat Chriftus
een BifTchop zynde , dien ampt fïg zelven
heeft aangematigt 5 en om dat d'Apofte-
len , by zyn leven , zulks deden.

Rochefter.

Godts woort dient ons tot een voor-

bedt., dat; een BifTchop autoriteit heeft

om een Pi iefter t' ordineren ,• hoewel geen
BifTchop, eenOnderdaan zynde van een

Chriften K . . ng , ordrë geven mag om te

banoenof j,ni,.ejjrifdide te gebruiken,

ofecnig deel va,i zyn autoriteit te oeffe-

nen, zonder commiffie daar toe te hebben

van den Koning, die het Opperhoofr is

li 2. van
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van de Kerkke daar hy een lidmaat van is;

maar dat het iemand anders mag doenbe-
halven een Biffchop , daar vind ik geen ex-

empel van , nog in Godtswoort nog in

d' Oudtvaders.
Carlile,

Uit het gene te voren gefegt is , blykt,

dat een Biffchop, volgens de Schriftuur,

Diakonen en Priefters mag ordineren, en
dat men geen exempel heeft om anders te

mogen doen.
Dr» Robertfon.

Opinor Epifcopumhabere autoritatemcre-

andi Sacerdotem,modó idMagifiratus publi-
ci permifsu fiat. Anvero ab alto quamEpifce-
po idritefieritpojfi, haudfcio

,
quamvis ab

aiiofaBum non memini melegifse. dat is :

Het fchynt my toe dat een BilTchop

magt heeft om een Priefter in den dienft

tebeveftigen , fo het flegts met toelatin-

gevan de hooge Overheidt gefchiedt. Of
nu zulks van iemand anders dan van een

Biffchop na behoren mag gefchieden , weet
ik niet , alfo my nieten gedenkt gelefen te

hebben dat het van een ander is gefchier.

Dr, Cox.

BiflTchoppen mogen , als te voren van

d' Apoftelen in de tiende Vraag is verhaalt,

Priefters ordineren, behalvendaarhetde
hoogdringende noot anders vereifcht.

Dr. Dny.

BiflTchoppen hebben , volgens de Schrif-

tuur , autorireit , om BiflTchoppen en Prie-

fters t' ordineren ; Joan. 20. Hujusreigra-
tia reliqui te Crctcc ut conslituas oppidatim

Frefbiteros, dat is , om die oorfake heb ik.11 tot

Cretagelaten,op datgy van Stad tatStad Ou-

derlingen ^oudet flellen , Tit. i.Attor.14.
Dr. Oglcthirp.

Autoritas ordinandi Prefbyteros data ejl

Hpifcopis per verbum , multijque aliis qtios

lego : d' autoriteit om Ouderlingen t' ordine-

ren , is , volgens Gods taeort en veel andere

Scbrvvers die ik.gtlefen heb , den Biffchoppen

gegeven.
Dr. Rcdntayn.

Op d' eerfte Vraag antwoord ik, ja>

alfo Titus 1. i.Timoth. $. en in andere
Schriftuur-plaetfen zulks blykt; doch of
iemand anders dan een BiflTchop een Prie-

fter mag ordineeren , heb ik niet gelefen >

zonder van God daar zonderling toe ge

-

rechtigttezyn; als wanneer Mofes, wien
verfcheiden Schryvers leggen geen Prie-

fter geweeft te zyn ,- Aaron tot een Prie-

fter ftelde. Het is wel waar dat het een

Godvruchtig Koningsampt is om over de
Kerk en des felfs Dienaren een wakend oog
te houden , en zorge te draagen dat zy haar

fchuldige plicht wel waarnemen , als ook
dat zy hun in byzondere ampten en bedie-

ningen beveflrigen, welke ter eereGodts,
en tot ftichtinge van het Volk meeft mo-
gen dienen,- alfo men leeftdat de Vrome
Koningen David

, Joas , Hiskia, enjofi-

asin het Oude Teftament gedaan hebben.
Doch wat nu het maaken , dat is, het or-

dineren en inwyen van Priefters aangaat,

my 'dunkt dat zulks voornaamlijk het ampt
van een Biffchop raakt, voor fo veel, na
mijn oordeel, uit de heilige Schriftuur of
met èenige exempelen van begin aan ge-

toont kan worden.

Dr- Symnttns

Een Biffchop van de Hooge Overheid
ingeftelt en tot den dienft ingelaten, mag
een Priefter ftellen ; noch ik en heb van èe-

nige andere gehoort die ooit Priefters ge-

ordineert hebben.

Dr. EJgwortb,

Een Biffchop , voJgens Godts woort ,

heeft autoriteit om een Priefter te ftellen »

en dat iemand anders , federt Chrifti tyd

,

een Priefter ooit geordineert heeft , lees ik

niet. Hoewel Mofes , die geen gezalfde

Priefter was , Aaron tot een Priefter en
Biffchop geordineert heeft, door eenby-

zonder bevel of Goddelijke openbaaring,

fonder het welke hy zulks nooit gedaan-

fou hebben.
Dr. Trhtfh**».

Ik zegge dat een Biffchop , na den in-

houd der heilige Schjriftuure , autoriteit

heef:
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heeft om een Priefter te (tellen , en dat

niemant andeis dan een Biflchop het zelve

mag doen, dan alleenlijk in tyd van nood.
D?-

, Lcyghun.

Het fchynt my toe dat een Biflchop , als

Godcs Dienaar zijnde , van hem macht
ontfangen heeft om een Priefter t' ordine-

ren, en dat uit kragt van zijn heilig woord ,*

doch hy en behoort niemandt voor een

Priefter aan te nemen j intewyen, nogin

eenige bedieninge der Kerke te (lellen ,

zonder in een Chriften land daar toe eerft

verlof en konfent te hebben. En dat iemant

anders, na luid der Schrift uu re, autori-

teit heeft om een Priefter te maaken , heb

ik nooit gelefen » nog in eenige andere

Schryvers boeken gevonden.
Dr. Corcn '

Een Biflchop van zijn Koning ofhooge

Overheid verlof gekregen hebbende ,

heeft autoriteit om een Priefter, uitkragt

van Godts wet, t' ordineren. Ik en lees

niet dat een Priefter door iemandt anders

dan een Biflchop geordineert is geweeft.

Adfrimam fartem queüionis refpondent

omnes » & conaenit omnibus frater Mene-

venf. Hpifcopum babere autorkatern infti-

tuendi Prefbyteros. Rpffenf. Leyghton , Go-

ren , Rjbertfonus addunt , modo' Magislratus

id permittat. Ad fecundam partem refpon-

dent Coxu f iT Tresham innecejftateconcedi

potejlatem ordinandi aliis. Hboracenf.vide-

tur omnino denegare aliis hanc autoritatem.

\\edmaynus , Symmons y Rgbertfonus , Leyg-

tonus , Tbirlebeus , Coren
, fyjfen. Edg-

worth, Oghtborp, Carliolcnf.nufquam le-

ger unt alios ufos fuifse bac potefiate , quan-
quam (privilegio quodam) data fit Moyjl ,

ut r\edmavnus arbitratur & Edgwortb. Nj-
btl refpondent ad fecundam partem quxjlio-

nis Londincnfis is Da\us. Dat is :

Op het eerfte deel der Vraage geven zy
alle antwoord , en zyn alle van dit ver-

ftand , behalven de gedeputeerde van-

Weftmunfter, dat een Biflchop macht en
autoriteit heeft om een Ouderling te Hel-
len. Sommige nochtans onder haar, als

de Biffchop van Rochefcer , Leigthon , Co-
ren, Robertfon voegen daarby, zo het
flegts met toeftemminge van de hooge
Overheid gefchiedr. Op het twede deel
antwoorden Coxus en Trefham dat in tvd
van noot ook andere daar toe magt heb-
ben 3 doch de Biflchop van Jork fchynt
hier gantfch niet t'huis te zyn. Doclr.
Redmayn , Symmons, Robertfon, Leig-
ton, Thirleby, Coren, Roqhefter, Edg-
wortfi, Oglethorp, en Carlile hebben
nergens gelefen dat andere defe magt ooit
gebruikt hebben , hoe wel dat aan Mofes,
dooreen feker voorrecht, daar toe auto-
riteit gegeven is , volgens het oordeel van
Redmayn en Edgworth. Op het twede
deel der Vraage geven de Biflchop van
Londen en Dr. Day gten antwoord.

XII. Vraag. Of het confacreren of inwyen van een Biflchop of

Priefter in het Nieuwe Teftament noodzaaklijk vereifcht wer-

de, dan of het genoeg beftaan mag als hy tot die bedieninge

flechts geordineert is.

Cinttlhtrg,

Antw. TN bet Nieuwe Teftament

,

_|_die tot een Biflchop of Priefter

is geftelt, behoeft volgens de Schrift,

daar toe niet geconfacreert of gewyd te

zyn j alfo fulks met verkieiïng ofordine-

i ing genoegmag beftaan.

hrK,

Myn antwoord op de 12- Vraag is-, dat
d'Apoftelen door oplegginfie der handen
met vatten en bidden Prieftsrs hebben ge-

oidineert j en hier in haarevoerftappe na-

I i 3 volgen-



volgende , moet men immers denken
,

dat alle de gemelde zaaken by hare Succef-

feurs of nakomelingen nootiaaklyk ook fo

moeten gebruikt worden : en hierom

fchynt het ons toe dat een blooteinftellin-

ge zonder een vooraf-gaande fichtbarein-

wyinge en aanroepinge om debyftand en

kracht des heiligen Geefts niet oorbaar

nog genoeg is; alibhet, zonderde voor-

noemde aanroepinge , geen menfch be-

taamt voor God den Heere Dienaren te

ftellen , als uit zyn eigen autoriteit : waar

van wy in de Handel, der Apofteleneen

voorbeelt hebben; alwaar men vind, dat

toen zy by den anderen vergadert waren

om een in de plaats van Judas te verkiefen

,

zy twe Difcipelen geordineert en de zaak

onfen Heere opgedragen hebben , om
tekiefen welke van die beide het hem ge-

liefde» feggende en biddende, lieert y gy
die aller menfeben herten kent , toont ons

welke van defe twegyin deflaats van Judas

verkjefi. En hierom ftaat 'er in de Hand.

der Apoft. de heilige Geeft %eyde , ponder

t

my Barnabas af, &c. en wederom , welke

de heilige Geeft ge[lelt heeft om Gods Kerk?

te regeren. Het blykt ook uit het Oude
Teftament datter in het ordineeren van

Priefters , fo wel een Achtbare als onficht-

bare Heiliginge is geWeeft ; overfulks heeft

men nier te denken dat in het Nieuwe
Teftament, alwaar dePriefterfchaponge-

lykhooger is als in het Oude, een bloore

inltellinge j fonder een zichtbaareof on-

zichtbaare heiliginge genoeg is.

De heiliginge van eenBiltchop enPrie-

fter word, mijns oordeels, vereifcht, al-

fo in d' oude wet , zijnde flechts een fcha-

duwe en verbeelding van de nieuwe, de

heiliginge vereifcht wierd , als blykt Le-

vitic. S. dies niettemin laat ik de waarheid

hier van aan gezonder verftanden beruften.

Rochejler.

De Schriftuur meldt van een opleggin-

ge der handen en gebed : en van andere ma-

nieren van heiliginge merk ik niet dat het
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Nieuwe Teftament uitdruklijk gewag van
maakt ,• doch oude Schryvers melden ook
van zalvingen.

CatUIu

Over deze Schriftuur- plaats van Pau-

lus aan Timotheus : ( noli negligere gra-

tiam qua in te eft , qune data eft tibi fer Fro-

phetiam cum impofitione manuum Prefbyte-

rii : dat is '. en verruimt de gave niet die in

u is 3 die u gegeven is door de Prophetie 4

met oplegginge der handen des Ouderling-

fchaps , ) doet den Oud vader Anfelmus de-

fe verklaaring : de%e genade is degave van

een Bijfchops bedieninge , waar toe God uit

%ijn enkele goedheid Paulus hadde verkeren

en verheven. De Prophetie» fegt hy , was
d y ingevinge des heiligen Geeftes , waar
door hy wijle wat hem daar in te doen ftond.

d' Oplcgginge der handen is het geene waar
door hy geordineert wierd , en die bediening

ontfng : en hierom , {%cgt Paulus , ) God ir

mijn getuige hoe ik voor ugewandeld en uge-

toont hebt nadat het my betaamdegedaante

hebben. N«, %ietgy wel toe , wiengylieden

ordineert» op dat gy u niet enkome te verfin-

nen. Laat dan Bijfchoppen , dewelke (alfoo

Hieronymus fegt ) macht hebben om Prie-

fters te maaken , wel bedenken aan wat voor

een wetd'ordre van een Kjrhelijkg ftandge-

houden en verplicht is 3 en dat %y haar[elven

niet inbeelden dat defe des Apoftels eigen

woorden %ijn , maar veel ter de woorden van

Chriftusqelfs.
Dr. RiUertfin.

Opinor requiri confecrationem quandam ,

hoc eft , impofuionem manuum , orationem

Jejunium > &c. tarnen nnfquam hoc mune-

refungipojfe , nift ubi Magiftratus invitet ,

jubeat, aut permittat : dat is: my dunkt

dat'er ten ^ekgre heiliginge vereifcht word ,

te weeten , oplegginge der handen , bidden en

vaflen , &c. Doch evenwel dat men dit ampt
nergensmag bedienen , dan daar d' Overheid

daartoe nodigt
, qulkj gebied oftoelaat.

Dr. Ctx.

Geen heiliginge vanBifichoppen en Prie-

fters
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tlers word 'er iri de heilige Schriftuur ver-

eifcht, dan alleenlijk om eenPrieftertot

zijn ampt t' ordineren door oplegging der

handen.
Dr. D/yr.

Ik vinde geen heiliginge van Biffchoppen

enPriefters in het Nieuwe Teftamentbe-

fchreeven , maar alleenlijk leeft men al-

daar , als in de boven-verhaalde Schrif-

tuur- plaatfen , van een ordinering of infiel-

linge door oplegginge der handen met bidden $

en de bloote itellioge dunkt my daartoe

niet genoeg te zijn.

2?r. Oglethorp,

Vreter vècationem, ceudefignationemeX'

ternam ,
qua vel a Principe fit > vel a Po-

pulo per eleBionem & fujfragia , requiritur

ordinatio alia per manuum impofitionem, id-

que per verbum Dei. Dat is : behalven het

beroep , ah een uiterlijke toewyfinge , die of

van een Koning ofvanhetVolk\doorverkie-

fing of meerderheid van hemmen gefchied ,

word 'er nog een ander ordening door oplegvin-

ge der handen vereifcht 3 en dat uit kracht van

Godts woord.
Dr. %tdm*yn*

Behalven de óeftemminge tot dit ampt,

fo blykt het dat indeeerfte Kerkd'Apo-
ftelen zekere Heiliginge van de Dienaren

der Kerke plachten te gebruiken, te we-

ten j met de handen op fe leggen en te bidden >

AHor.6. enmetvaften > Aftor. 14. Het is

al te gevaarlyk een Priefterfchaps ampt
t' aanvaarden, daar men allcenlyk toe ge-

ordineert word : overfulks om het geloof

der geener die zulk een laft op haar nemen,
te verfterken 3 en om meerder genade daar

toedienftig te bekomen, wierddeinwy-
inge door den heiligen Geeft daar toe ge-

ordineert , en is altyd van begin aan in het

gebruik;geweeft.
Dr. SJgtvorth,

Een enkele beroeping tot het ampt is

niet genoeg om een Priefter of Bïffchop te

maken , als blykt aan David en Salomon

,

dewelke de boven gemelde 24. totbaare

ampten beriepen, echter hebben zy geen !den dat de heilige vereifcht wert.Rtdrnayn

voegt

van de zelve, noch eenige andere tot Prie-

ftersgeftelt.

Dr. Symtnsnst

Het beroepen tot de bediening door op-

legginge der handen bewyft de Schriftuur

,

en der zelver Heiliginge heeft in de Kerk
een ryd lang geduurt,

Dr. Trhtfham.

Daar word een zeker heiliginge ver-

eyfcht , beftaande in een oplegginge van

de handen desBiffchopsmct bidden, het

ordineeren alleenlyk is niet genoeg.
Dr. Ltygto».

My dunkt datter een inwyinge of heili-

ginge wort vereifcht, naamlyk door op-

legginge der handen i want hier in hebben

ons d' Apoftelen voor gegaan.
Dr. Corcn.

Tot het ftellen van een Biffchop wort 'er

in het Nieuwe Teftament vereyfcht d' op-

legginge van handen met bidden , 't welk ik

verftaa een heiliginge te zyn , een bloote

beroeping tot het ampt en mag niet be-

ftaans want de Koning David i.Chron. 24.

ordineerde 24. mannen tot Biffchoppen,

welke daar na geheiligt wierden j invoe-

gen dat de beroepinge en heiliginge beide

vereifcht werden.

ï{efpondent Eboracenf. Londinenf. Carlio-

lenf.Leigton, Trefham t Rpbertfonus > Edg-

worth i Coren 3 Dayur t Oglethorp confecra-

tionem e{fe requifuam. Redmaynus addit

eam receptam efse ab Apoftolis, atque a
Spiritu SanBo injlitutam ad conferendam

gratiam. Dayus , Hpjfens. Symmons ajtiftt

Sacerdotium conferri permanuum inpofuio-

nem 3 idque e fcripturis ; conjecrationem

vero du receptam inEcclefa: Coxusinfli-

tutimem cum manuum inpofitionefuffcere,

nequeperfcripturam requiri confecrationem.

{{obertfonus addit fupra alios nufquam hoc

munerefungi pojfe quempiam , nifi ubi Md'
giftratus invitetJubcat,permittatve . dat is

:

De Biflchoppen van Jork,Londen, Carli-

le , Leigron , Tresham , Robertfon , Eclg-

worth/Coren > Day , Oglethorp antwoor-
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voegt daar nog by dat fe een tijd lang by de
Kerk in 'c gebruik is geweeft , en door den
heiligen Geeft ingeftelttot beftedinge van
genade. Day, Rochefter, Symonsfeggen
dar her Priefterfchap door oplegginge der

handen wort begeven* volgens uitwyzin-
ge der heilige Schrifhmre; doch dat de hei-

liginge een tyd lang in de Kerk onderhou-
den is geweeft. Coxus houd ftaande dat

door oplegginge der handend' inftellinge

gefchiedende, genoeg mag beftaan, en
dat , volgens de Schrift , de heyliginge on-
nodig is. Robertfon doet daar dit noch by,

dat nergens iemand zulk een ampt mag be-
nen, ten ware dat de Magiftraat hem daar
toe quame te nodigen , te gebieden of toe

te laten.

XIII. Vraag. Of (indien het gebeurde dat een .Chriften Koning
onderricht zijnde, hoe hy beft zekere Landen der Heidenen
zou konnen innemen, niet dan Leken ofongeeftlijkeby zich

hebbende:} zulks uit Godts woordtebewyzenisdathyofzy
aldaar Godts woord behoorden te Prediken en te verkondigen

,

ofniet ? en ook Priefters maken en (lellen , ofniet ?

Antw.
Cantelberg.

HEt ftryd niet alleen niet te-

gens Godts wet , maar {y

behoorden ook in der daat fo te doen ; vele

Hiftorien getuigen ookjdat fommige Chri-

ftelijke Koningen en andere Leken of on-

geeftiyke Perfonen fulks gedaan hehben.
hrk.

Wat belangt het eerfte deel van deze

Vraag, te weten, het leeren en verkon-
digen van Godts woort in tyd van noot

,

menen wy dat Leeken geen geeftlyk be-

roep al hebbende, niet alleen mogen, maar
ook behoorden Chriftum en zyn geloofaan

ongelovige te verkondigen , na dat de ge-

legentheit haar voorkomt , en moeten
ook alle vlyt aanwenden , om d' ongelovi-

ge te winnen en tot het Koningrijke Chri-

iti te brengen , voor fo veel in haar vermo-

gen is: alfo God de Heere een yder zijn

even naaften aanbevolen • gelijk als Salo-

mon fegt ; en Godts woord belaft een yge-

lijk hooft voor hooft om alle menfehen

alles goedts te bewyzen. En voorwaar dit

is d' allerhoogfte aalmoes om de menfehen
te rukken uit de kaaken des Duivels, die

geweldenaar , ende defelve Gode> den

eigenaar , toe te brengen,* overzulks in

zulken geval mag alle Manen Vrouw een
Euangelift zijn : en hier van hebben wy
ook een voorbeeld. Doch wat nu aangaat
het twede deel, in tyd van noot; gelijk

als men geen Schriftuur-plaats noch exem-
pel en heeft , toelaatende dat iemand,
zelfs geen Priefter zijnde , mag maken,
dat is te zeggen , een ander ordineren tot

het Priefterfchap , en met eenen autoriteit

geeven om die ordre te bedienen, en om
fodanige macht en ampten te bedienen als

de Priefterfchap op het Euangelium ge-'

grondveft, toekomen i fo vind men ook
by een van d'oude Schryvers wat in tijd

van nood gedaan is; hoewel defe autori-

teit om t' ordineren , op de gemelde ma-
nier , den Leeken in de Schriftuur niet uit-

druklijk is verboden; nochtans word 'er

zulk een verbod te kennen gegeven • waar
in haar , noch in de Schriftuur nog elders

fo groot een autoriteit gegeven is 5 voor
fo veel als niemand defe of eenige andere
autoriteit die van den heiligen Geeft komt
mag gebruiken , ten zy dat hy daar toe

fchriftmatige commiffic hebbe of autori-

teit
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teit door traditie ofoverlevering, of de

felve uit kracht van een oud gebruik over-

al by d' algemene Kerke Ghrifti aangeno-
men , ontfangen heeft.

Londen,

Op den 13. en 14. navolgende Vraag
antwoord ik , dat de nootfaaklykheid hier

in , na myn oordeel , een genoegfame re-

gel en verfekering is om in fodanige geval-

len een befluit te mogen nemen en iïg daar

na te reguleren , vermits dat (tempore ne-

cejfitatis muiier baptifatj & Laicus idem
factt , & audit confejjïonem) een vreutv in

tyd von noot doopt , en een Leekjbet %elve doet,

en de biegt aanhoort : ofanders dat God in

der Koningen herten zou geven om het

befte en gevoeglykfte middel daar toe te

verfchaffen : en zeer felden fou lichtlyk fo
'

een hoogdringende nootwendigheid voor-

vallen , of men fou onder fo een Konings
bende of in de naburige Landen fekere

Priefters mogen aantreffen om fo een zaak

waar te nemen en te bedienen ; ofeindlyk

,

dat de Koning felfs, door ingeeving van
Gods Geeft , de zaak , dienende tot fo een
goet voornemen en loflyk einde , mocht
willen by der hand nemen , daar in noch-
tans fig gevangen gevende onder het gefon-

der oordeel van andere.

%»chtfttr.

Op de 13. en 14, navolgende Vraag
dient tot antwoort; dat ik, noch in Gods
woort noch in eenigefchriften der Oudva-
ders , van fodanige voorvallen gelefen heb;
en derhalven kan ik daar niet uit ondervin-
ding op antwoorden j maar dit fchyntmy
op alle fodanige Vraagen een goet ant-
woort re zyn , te weten , neceffitar non

habetlegem , dat is, noot breekt tüet.

Carlth,

Men heeft te denken dat Chriftus, na
zyn believen,uitwendig,inwendig,of door
defe beide wegen te gelyk , iemand kan

komen te roepen : fo dat in geval geen
Priefter te bekomen ware , niet te denken

is, of een Chriften-Koning, nevens an-

dere gcoeffende mannen inwendig in hun

gemoed bewogen en geroepen , uit liefde

en Godvrugtigheid dit hun beroep zouden
mogen betragten in een werk dat God fo

ten hoogfte aangenaam is, naamlyk om
een ongeloovig volk van den Duivel tot

God 3 van ongeloof tot het recht geloof te

brengen , door wat middelen ook God
het zelve haar mogt in geven.

Dr. RcfortfoH.

In hoc cafu exislimarem accerfendo: verbi

& Sacramentorum minijlros , fa quiforent

vicini,' quinfinuh invenirentur , Vnncipem
illum Chrifiianum habertmus pro Apoflolo ,

tanquam miffum a Deo , licetexterno Sacra-

mento non eyet commtndatus , quumDeus
Sacramentisfuis non fit aüigatus. dat is:

In zulken geval fou ik oordeelen dat

men de Dienaren des woordts en der Sa-

cramenten behoorde te halen , by aldien

datter eenige na by waren ; doch fo daar

geen waren te vinden > dan fou men dien

Chiiften- Koning voor een Apoftel beho-

ren te achten, als van Godgefonden, al

is het dat hem het uiterlijk Sacrament niet

en is aanbevolen,* nademaal dat God aan

zijn Sacramenten niet en is gebonden.
Dr, Cox,

Op de 13. en 14. Vraag feg ik, dat het

tegens Godts wet niet en ftryd dat een Ko-
ning en zijn geleerde Leeken prediken en

Godts woord verkoedigen , en in fo een

hoogdringende nood Dienaren in het

woord verkiefen en inftellen.

Dr. "D*y,

In zulken geval , dunkt my , dat een
Koning en andere geleerde Leken by hem

,

het woord Godts, volgens zijn wet, mo-
gen leeren, verkondigen en doopen» en
ook , by defe nood , mannen tot die be-

dieningen verkiefen en ordineren.

Dr. OgUthorf.

In fumma necejjltate babti^are &fradi-
carepojfuntijJ' debent , h<ec etenim duo , ne~

ceffariafunt media adfalutem ; at ordinare

(utconjeBura ducor) non debent , Jedaliun-

de facrifcos accerfire , quos fi habere ne-

queanp » Deus ipfe , (enjus negotium agitur)

K k 'vel
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vel oraculo admonebit ,

quidfaciendam erit,

vel neccffuas ipfa , qua fibi ipfi'eft lex , mo-

dum ordinandifuggeret acfuppeditabit.

Dat is : In een hoogdringende noot mo-
gen en moeten zy doopen en prediken ; al-

fo defe twe zaaken noodwendige midde-
len zijn rer zaligheid j maar t' ordineren

ofte beveiligen in den dienft, (na mijn

giflinge) ftaat haar niet vry om te doen ;

maar zy moeten van een ander plaats Prie-

fters daar toe haaien j welke, fozyniette
bekomen zijn, dan zal God felfs , wiens
zaak het is , of door een orakel aandienen

wat men doen fal; of denoodwendi^heid
zelfs y die haar felven een wet voorfchryfr,

zal een manier van ordineren ingeven en

verschaffen-
Dr. B-cdmayn,

My dunkt dat het haar in zulken geval

van noodzaaklijkheid vry ftaat; want als

dan maakende Leeken de gantfche Kerk;

end' autoriteit om te preken en de Sacra-

menten te bedienen , is onmiddelijk aan

de Kerk gegeven; en de Kerk mag Predi-

kanten (tellen > na dat het haar raadfaam

dunkr. Daar zijn twe Hiftorien welke ons

in defe zaak t' aanmerken (taan, befchre*

ven in het io. Boek van de Kerklijke Hifto-

rie; d' eene van Frumentius die in Indien

predikte , en daar na van Athanafius tot

Piiefter en Biffchop wierd gemaakt, d' An-
der Hiftorie is van den Koning van Span-
jen ,

van wien RufEnusdeHiftori-Schry-

ver aldus verhaalt : £r nondum initiatusfa-

cris fit fua gentis Apoflolus , dat hy nog nitt

ingetvvd of^eheiligt pijnde , een Apoflel word

van %ijn Volk- Dies niettemin ftaat aldaar

gefchreven dat'er eenige Gezanten aan den

Kayzer Conftantyn wierden gezonden ,

om te verzoeken dat hy haar Priefters wil-

de toezenden, tot vorder oprechtinge en

beveftiginge van het geloofaldaar.

Dr. Elgxutrth,

Een Koning en de zijne by hem die in

geengeeftlijke bediening zijn mogen, en
behoorden ook in fo een hoogdringende

nood > het volk in het geloove Chrifti t'on-

derwyzen en haar te doopen , ut idem Rex
fit , &fua gentis Apoïudis : op dat hy tege-

lijk. K?n *ng en ApQÏlel
ty

over %ijn Vol\ i

en defe twe zaaken zijn genoeg tot zalig-

heid zijner Onderdaanen. Doch watande-

re Sacramenten aangaat , daar toe behoor-

de hy een zonderlinge commiffie van God
Almachtig af tewagten, gelijk als Mofes
hadde, of anders uit andere Landen daar

Priefters enBiflchoppen te bekomen zijn >

t' ontbieden j of anders zich daar niet me
te bemoeyen. Exempelen hier van heeft

men in de Ksrklijke Hiftorie aan het tiende

Boel^ in het eerfte Capittel van Frumentius

en in het z. Cap. (de Ancilla Captiva, quA
convertit gentem lberorum> cujus captivA

monitis ad Imperatorem Conjlantinutn to-

tius Gentis Legatio mittitur 3 res gejlaex-

ponitur , Sacerdotes mittere exoratur qui

coeptum erga fe Dei munus implerent) van
een %ekjr gevangen Dienflmaagt , die de

Spaanfche Natie beleert heeft , op het verma-

nen van welkegevangene een Ge^antfchap uit

de naam van het gantfche Volk naar denK^ai-

%er Conftantyn afgevaardigt word , de ge~

fchapenheid der %ake word hem voorgedragen*

en hy gebtden om Priefters te willen genden ,

die denGodts dienft onder haar aangevangen

mogtenvolvoeren.

Dr. Sjmmms*

Ik oordeele dat in zulken geval van

nootwendigheid een geleerde of begaafde
Chriften-Koning en ook begaafde Leeken
verpligt zyn te prediken en beide Sacra-

menten te bedienen , fo fiegts fodanige be-

dieners van hooger hand en van de Ge-
meente ordentlyk daar toe beroepen wor-
den.

Dr. Trcfhsm.

Ik antwoorde op het eerfte deel van defe

Vraag dat fodanig een Koning en zyn be-

gaafde Leeken niet alleen mogen , maar
ook gehouden fyn om in fuiken geval Gods
woort te verkondigen ; wat nu het twede

deel aangaat , daar op feg ik
} dat by aldien

daar



en B E W Y Z E N. *59

daar geen Biflchop en waare om iemand in

den dienft te beveiligen , dat het dan de

Koning, als de noot lulks vereifchr , mag
doen*

Dr. Leyghton,

My dunkt dat fulks wel mag gefchieden,

offchoon de macht der Sleutelen aan de Kf^k.
voornaamlykjberufi.

Dr4 Cortn.

In fuiken geval geloof ik dat God foda-

nig een Koning zal verplichten j invoegen

dat men hemfelfs tot Biflchop zal verkie-

fen , door Gods inwendige werkinge (ge-

lyk als het met Paulusgefchiedejoffom-
mige van zyn onderdanen; ofanders dat

hem God uit andere geweften Biflchoppen

zal toefenden. Wat de verkondiginge van

Gods woord belangt , dat mag de Koning

felfs doen of andere zyne begaafde Onder-

danen, alzynfe geen P; ieders.

In Prima fart e quteftioriis conveniunt om-

nes, ettam laicos, tali rerumjïatu, nonfnlum

pojje , fed 'debure docere. Mcnevenf. Tbirle-

beus , Leightonus , Coxur , Symmons ,

Tresham , {{edmaynus , Rjbertfonus etiam

potejiatem minijlrandi Sacramenta ir ordi*

nandi Minjftros concedunt iüis. Eboracenf.

hanc prorjus potejiatem denegat. Coren cre-

dit Principem divinitus illuminandum &
confecrandumfore in Epifccpum interne , aut

aliqutm ex Juis > Pauli exemplo. Simile

habet Herefordenf. Is CarliolenJ. Dayus nihil

rtfpondet de ordinandis Prefbyteris in hacne-

cejfitate. dat is

:

Nopende het eerde deel van de Vraag
daar in komen zy alle met den andere over

een,' dat zelfs de Leeken, de zaak fo (taan-

de , niet alleen mogen, maar ook beho-

ren , te Prediken. De Biflchop van Can-
telbergThiilebeus, Leigron, Cox, Sym-
mons , Trel ham , Redmayn , en Robert-
fon (taan toe dat zy macht hebben om de
Sacramenten te bedienen en Predikanten
t'ordineeren j welke macht de Biflchop
van Jork t' eenmaal ontkent. Coren ge-
looft dat God een Koning ofiemand van
de zyne van boven fou verlichten en in zyn
gemoed daar toe heiligen, volgens hec
exempel van Paulus. Van diergelyk ver-

ftandzynde Biflchop van Londen en Car-
lile. Dr. Day antwoord niet met al op hec
ftuk van Biflchoppen t' ordineren.

XIF. Vraag. Of het gebeurde dat alle de Biflchoppen en Priefters

in een zeker Land kwamen te fierven , en dat daar op het Pre-

diken van Godts woord zou moeten achter blyven mitfgaders

de bedieninge der Sacramenten , of het dan , volgens Godts
wet, den Koning van dat Land vry ftaatom Biflchoppen en
Priefters in haar plaats te verkiezen , ofniet ?

Cantclbcrgt

J
J_ verboden.

In fuiken geval , volgens onfe verklaa-

ringe in het iaatftvooraf-gaandearrykel,

ftaat het alle man, die kan en wil , vry
,

o Gods woord, ter eere van zyn naam,

te prediken ; en in dit geval mag ook het

Sacrament des doopfels bedient weiden

van de geene die geen Priefters zijn; en

hoeweJ wy dit niet uit de heiiige Schrift

hebben , nochtans leerdons zulks cfalgc-

meine nadite en het gebruik der Kerke;
en miffchien ook iemand inden Huwelij-

ken ftaat mogen bevefh'gen , welks (ölem-

nifatie alleenlijk door een pofitive wet is

ingeftelt , en niet door eenige reden ofvan

de Schrift, of van traditie 5 hoewel dat

Kk z om



i6c

om hoogdringende oorzaken^emelde fo-

lemnifatie t' onderhouden is , als men fe

onderhouden kan ,• maar dat Koningen

geen Priefters nog Biflchoppen mogen ma-
ken , dat is, ordineren of beveftigen, die

te voren niet geordineertzijn geweeft om
d' andere Sacramenten te bedienen; wel-

kers bediening in het Euangelium alleen-

lijk den Apoftelen is aanbevolen, en van
haar is neder gedaalt op hunne Succefleurs,

zelfs van de eerfte Kerk af tot hier toe, en

by niemand anders in het gebruik is ge-

weeft , hebben wy in het 13. artykel ver-

klaart.
Ltndm.

d' Antwoord is als op de voorgaande

13. Vraag,
Rochejler.

Als boven, op de 13. Vraag.
Cérlilc

God en heeft niet alleen belaft dat Prin-

fen, Koningen en Potentaten fouden toe-

fien , maar ook dwingen alle haare Onder-
daanen , Biflchoppen , Priefters en alle

andere om haare fchuldige plicht aan God
en haar in alle getrouheid en oprechtig-

heid waar te neemen ,
yder een volgens

zijn beroep : maar ook of het gebeurde

dat ergens fodanige kwamen t'ontbreeken

om te doen en te vervullen het geene God
gedaan wil hebben > fo mogen zy dan wel
terecht, door d' innerlijke bewegingeen
roepingeGodts, de plaats bekleden.

Dr. Roblrtrtfon,

Hitic quaflioni idcmrejpondendum , auod

priori» arbitror: dat is : my dunkt dat il^

opdcfe Vrage het \elfde moet antwoorden als

ep de voorgaande-
Dr. Cox'

Als boven op de 13. Vraag.
Dr. Day.

Op dit geval , als op het eerfte , ant-

woord ik •• dat fo daar geen andere Bif-

fchoppen te bekomen waren om aldaar

nieuwe Priefters t'ordineren, volgens des

Konings aanwyfing en order ; als dan ftaat

het den Koning vry om die zelfs t' ordine-

Authentyke STUKKEN
ren en te ftellen, met toeftemminge van

de Gemeente , te weeten , fo wel Priefters

als Predikanten, om te Prediken , tedoo-
pen , en andere bedieningen in de Kerk
waar te neemen.

Dr. Ogkibtrp,

Si ab aliis Rggionibur facerdotes haberi

non poterint , opinor ipfum Principem de-

futare po{fe etiam laicos adfacrum hoc offi-

cium ; fed omnia prius tentanda effent , ut

prius veljupra diüum : dat is :

So men uit andere Landen ofgeweften
geen Priefters kan krygen, dan mag > na

mijn oordeel , de Koning tot defe heilige

bedieninge zelfs Leeken ordineren; doch
alles moet men eerft, als boven verhaald
is> in 't werk ftellen.

Dr. Redmajn,

Hier op mag ik , na my dunkt , gevoeg-
lijk antwoorden , als op de laatft voorgaan
de Vraag ; hoewel het d' allerveiligfte weg,
mijns oordeels, fouzijn, om zekere Pre-
dikanten uft de naaft-gelegene plaatfen

t' ontbieden ; fo zy gevoeglijk te bekomen
waren.

Dr, Edgwtrtk.

Als op de laatfte voorgaande Vraag.
Dr. Sjmntous.

Is de Koning met eenen een Biflchop $

gelyk als fulks fou konnen gebeuren , dan
mag hy Biflchoppen en Priefters ftellen

om zyn volk te bedienen : maar tot noch
toe en heb ik niet gelefen dat ooit een
Chriften-Koning een Biflchop of Priefter

gemaakt heeft.

Dr. Trtfhfiwi;

Ik antwoorde als op de voorgaande 13.

Vraag.
Dr, Leigtw

My dunkt het affirmatif waar te zyn,
in geval datter geen Biflchoppen nog Prie-

fters uit andere Landen gevoeglyk ontbo-

den konnen werden.
Dr. dry/t.

Hier op antwoord ik, als te voren, dat

GoddeHeere zyn Dienft-knechten nooit

zal laten gebrek lyden aan 't geen haar

nood*
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rrootzaaklyk dient : alfo'er, ofuit andere

geweften Priefters en BirTchoppen der-

waarts geroepen fouden werden , of an-

ders fou God , fommige van haar die in dat

Land zyn , inwendig tot het Bifdom of

Priefterfchap roepen.

Fatentur , ut prins , omnes laicos pofte

docere. Eboracenf. Symmtns , Ogletborp ne-

gatie po(fe ordinarePrefbyteros > tarnen con-

cedit EboracenJ. bapti^are i? contrahere ma -

trimonia ; Edgwortb tantum bapti^areptfte

,

nam f/ifficere dicit ad falutem. Alii omnes

eandem potejlatem concedunt
,
quam prius.

ï{pjfenf. nonaliud refpondethis duabus quec-

XV. Vraag. Of men uit kracht van deze Schriftuur-plaats ("wiens^

zonden gylieden vergeeven zult hebben &C.} of diergelijke,

gehouden is om zijn verborgene doodlijke zonden tegensden
Priefter te biegten of belyden, ofwy vergevinge hebben kon-
nen krygen , of niet ?

2$*

ïïionibus
,
quam quod necejfitas nonhabeat

legem. Dat is

:

Sy bekennen alle, als te voren, dat alle

Leken mogen leeren of prediken. Die vah

Jork, Symmons, Oglethorp ontkennen
dat zy Biffchoppen mogen ordinecren i

nochtans ftaat de Biflchop van Jork toe dat

zy andere mogen dopen en in den Echten-

ftaat beveiligen; Edgworth wil dat zy

Hechts mogen doopen , want dat , fegt hy,

is genoeg ter faligheid. Alle d' andere (laan

defelve magt toe , als te voren. Rochefter

antwoord niet anders op defe twe Vraa-
gen dan dit alleen : de noot breekt de wer.

CmtVftrg.

Antw. Ti >|"En is niet, uit kracht van

aVXdeze Schriftuur -plaats ,

wiens jonden ifc. En diergelyke , verpligt,

om zyn verborgene doodlyke zonden te-

gens den Priefter te belyden , al is het dat

wy hem konnen hebben of krygen.

Jtrkt

Defe Schriftuur - plaats net zo wel op

verborgen e als openbare zonden,- d'auto-

riteit ook daar in gegeven en is aan geen

bepalinge van deh of die vaft , maar fiet

doorgaans op die beide : overiulks nade-

maal een fondaar in geen ander plaats der

Schriftuure van de belydeniffe zyner ver-

borgene zonden ontlaft word , zo dunkt

ons dat defe Schriftuur-plaats hem belaft

fc wel fyn verborgene als openbare fonden

te belyden.
Londen.

Een zondaar is, uit kracht van deze

Schriftuur-plaats , mijns oordeels , ver-

jpHgt om al fo wel zyn verborgene als open-

baare zonden te belyden ; om dat het voor-

naamfte einde, te weten, de kwytfcbeldin-

ge der jonden, waar van hy Jig eendienji-

knegt heeft gemaakt > in beide gevallen

eenerley is: en om dat allerley zonden,
ten opfigt van God > openbaar , en geenfms
verborgen, zyn.

Rochefltr.

My dunkt dat de belydenis van verbor-

gene doodlyke zonden nootzaaklyk is om
daarvan vergevinge te bekomen j maar of
ieder een die in het verborgen een dood-
lyke zonden bedreven heefr, verpligt is,

uit kracht van defe woorden, om kwyt-
fcheldinge daar van by den Ptiefterte ver-

foeken j is een fwaai e Vraag , waar over
de geleerde mannen onder malkan deren
overhoop liggen , en ik kenray niet mans
genoeg om haar te fcheiden ; dech , na
myn oordeel , gaat dit feggen aller fekei ft,

dat het onze fchuldige pligt is om zowel
onfe verborgene alsopenbaare zonden te

1 belyden.

Kk 3 Het
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CdrJile.

Het fchynt my toe dat defe Schriftuur-

1

plaats nevens diergelyke > fo als fe d' aller-

oudite Schryvers en Godvruchtigfte uit-

leggers verftaan , rot dit oogmerk wel
dient , dat een Chriften zyn verborgene

doodlyke zonden voor een Priefter be-

hoorde te belyden , om daar van ontfla-

gen te worden ; Tonder het welkegeen an-

dere diergelyke verfekering kan zyn.

Dr. Rfbbertfottt

Opinor obligare , modo' aliter confcienti<c

iüiusfatiffieri nequeat : dat is : il^ oordeele

dat men daar aan verbonden is : fo men op

geen ander tfiy^e ^ijngemoet kan voldoen.

Dr. CV*.

Ik en kan niet zien dat men , volgens de

Schriftuur > verplicht is om zijn verbor-

gene doodlijke zonden aan een Priefter te

belyden j ten zy de befwaarnis des gemoets

fo groot is , dat het zonder Goddelijke

onderwyzinge niet te (lillen noch te bevre-

digen is.

Dr. D*j.

Hoewel de zaak onder de geleerde in

gefchil ftaat en zeer twyfelachtig is : even-

wel dunkt my dit de waarheid te zijn dat,

uit kracht van defe en dïergelijke Schrif-

luur-plaatfen , de Menfch verbonden is

omzijn verborgen en doodlijke zonden te

belyden aan een Priefter, indien hyhem
gevoeglijk kan bekomen ; vermits Chri-

fius in het Euangelium doorgaans abfolutie

tot vergevinge van zonden ingeftelt heeft j

welke abfolutie of vryfpreeking ik nooit

gelefen heb gegeeven geweeft te zijn fine

confeffione previa , ponder vooraf-gaande be-

lydenir.

Dr. O^Uthorp.

Conftenda func , opinor , etiam peccata

abdita ac fecreta propter abfolutionem ac

confcienti<£ tranquillitatem , <&r prtesipue

pro vitanda defperatione , ad auamplerum-

qut adi'iuntur multi in extremis , dumfibi

ipfis de remiffione peccatorum nimium blan-

dittntur , nullius , dum faut funt , cenfu-

tamfubeuntes nifipropxiam: Dat is ••

Zelfs de verholene en verborgene zon-
den, dunkt my, moet men belyden , om
d' Abfolutie en geruftheid der confeientie ,

en voornaamlijk om alle twyfelmoedig-
heid en wanhope voor te komen > waar
toe veele menfehen in hun uitterftenood
doorgaans gedrongen worden , dewyl zy
niet de vergeevinge hunner zonden haar
zelven al te veel lief-kofen , niet luifteren-

de na een anders oordeel , maaar na haar

eigen , fo lang als zy frifch en gezond zijn.

Dr. Rcdmnyn.

My dunkt , hoe wel dat in deze woor-
den geen belydenis van verborgene zon-
den duidelyk en klaar wort geboden , ech-

ter fchynt ze in de zelve ingewikkelt en
aangewezen te zyn, als een nootwendig
genees-middel of raad daar alle man , die

tot een doodlykezonde komt te vervallen,

behoorde na te tragten , tot geruftheid van
zyn gemoed , ingeval dat hy zodaanigen

Priefter, die tot het aanhooren zyner be-

lydenis dienftig is, kan aantreffen en be-

komen.
Dr. Edgzuerth.

Daar twederley wegen zyn om vergiffe-

nis van zonden te verkrygen en van genade

wederom te verwerven , zo is dan de
menfch dooringevinge van de wet der na-

tuure verpligt om den allerveiligfte weg in

teilaan: ofanders fouhy fchynenniette

vraagen na zyn eigen gefontheid 't welk

onnatuurlyk is. Als ook , om dat wy fchul-

dig zynde God boven alles liefte hebben,
uit kracht van defe verbintenis , allevlyc

behoorden aan te wenden om in zyn gena-

de en gonft te geraken : zo dat, van we-
gen de liefde die wy Gode en ons zelven in

order tot God fchuldig zyn , wy met eenen

zyn verpligt om de befte en zekerfte raad

te foeken tot verkryginge van genade voor

ons zelven. d' Eene weg nu om tot defe

vergiffenis van zonden te komen , is een

verflagen hert en zond-rouwig gemoet

:

doch alfo de menfch niet wel verfekert kan

zyn dat zyn ziele tuffchen God en hem zo-

danig
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danig beftaat dat hy God almachtig zou

konuen vernoegen en behagen; ofdathy

door zyn boete en berouw bekwaam ge-

noeg is en waardig om der Goddelyker ge-

nade deelagtig te worden : hierom is 't

hoognodig dai hy dien weg, daar hy niet

op dooien kan , en waar van hy verfekert

is> inflaa : welke weg is d'abfolutie des

Priefters , die , volgens Chrifti belofte >

u op geen dwaal weg zal brengen , inge-

val gy zelfs niet buiten fpoor en treedof u

zelven in de weeg zyc met eenige actuele

zonde, inwendig of uitwendig

te kleven , maar genegen zijt om aan te

neemen her geene de Kerke gezinr is u ,

door die abfolutie, tegeeven; hebbende

de kracht van Chrifti belofte in deze woor-

den , wiens jonden iffc. De Priefter nu en

kan u van de zonde , die hem onbekent is

,

niet abfolveren ofontflaan : weshalven gy
om gemelde redenen uw zonde moet bely-

den.
Dr. Symmonds*

Deze Schriftuur-plaats , volgens d' uit-

legginge der Oudvaders , verbind alle

Menfchen tot belydenis van hunne verbor-

gene doodlyke zonden.

Dr, Trhtsham.

Ik fegge dat fodanige belydenis gantfeh

fchriftmatig is en een verftandig en heil

konnen geruft ftelkn, gehouden zyn aan

den Piieiter haare verborgene doodlyke

zonden te biegten : hoe wel dat niemand
fodanigeenbiegtedieaan het oorgefchied

behoorde te verfmaden, alfo ik het voor

een Apoftolifche traditie houde, nodig

voor degemeene man.
Dr, Corcn.

Een tnenfch wiens gemoed met verbor-

gen doodlyke zonden befwaartis, die be-

hoort, uit kracht van defe voorgedragen

woorden , by den Priefter te biegt te gaan

,

dan aan
'' zo hy hem gevoeglyk kan bekomen.

r

EboracenJ. Lbndinenf. Dayiis , Oglethor*

pus , Coren , ï{edmain afjerwit obligari.

Coxus , Tresham , & ï{obertfonus dicunt

non obligari , fi aliter confeientice iüorum

fatifferi queat ; Menevenf. nullo modo obli-

gari. Carlielenf. & Symmons ajunt
, fecun-

dum veterum interpretatimem , hacferiptu-

ra quemvis obligari peccatorem* Roffenf*

Herefordenf. & Thirlebey non respondent ,

feddubitant. Leightonusfolum indoBos ebli-

gari ad confejfionem, Edgtvortb tradit dufli-

cem modum remifjionis peccatorum , per con-

tritionem feu attritionem & abfolutionem :

& quia Nemopoteft certus ejje , num attritio

autdolor propeccatofufficiat ad fatiffatien-

dum Deo & obtinendam gratiam > ideo tu-

tiffimam viam e(fe dcligendam , fcilicet

zaam werk j ja , dat ons God daar toebe- I
abfolutionem a facerdote , qu<e per promif-

weegt en aanlokt, met zo een werklyke \fionemChrijiieftcerta; abfolvere nonpotefi

abfolverende kracht te geven aan deze |
nificognofcat peccata ; ergo peccataper con-

woorden , wiens jonden i?c. Het is ook \feffionemfunt illerevelanda. dat is

;

een veiliger weg ter faligheidomtebieg- ' De Biffchoppen van Jork ,
Londen,

ten, fo men een Biegt-vader kan hebben : [
Day , Oglethorp, Coren, Redmaynftel-

dies niettemin dunkt my dat de biegt , na

den inhoud der Schriftuure, niet noot-

wendig en is en ons bevolen word als een

nootzaaklyk gebod ,• en evenwel is fevry

fchriftmatig, als een zaak gewild , niet

geboden.
Dr. Leygton.

Het fchynt my toe datalleenlykdeful-

ke die van Gods woord niet en weten

,

waar mede zy haare gemoederen zouden

len voor zeker dat men biegten moet.

Cox, Trefham en Robeitfon feggendat

men daar toe niet verpligt en is : zo men
anders zyn gemoet kan voldoen. Cantel-

berg fegt dat men in 't allerminfte daar aan

niet verbonden is. Carlioli enSymmons
feggen dat een yder zondaar., volgens

d' uitlegginge der oude fchryvers , door
defe Schriftuur- plaats daar aan verbonden

is, Rochefter » Herford en Therleby ant-

woorden
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woorden nier, maar ftellen hetin twyfel. 1

Leighton zegt dar de gemeene man daar |

toe alleenlijk verplicht is : Edgworthftelt
darter een twederlei manier van vergevin-

ge der zonden is , door berouw en abfolu-

tie : en alfo niemand hier op vaft kan gaan
j

of boete of droefheid over zonde genoeg
j

zy tot Godts voldoeninge en verkryginge f

van genade , dat men daarom de veiligfte

weg moet kiefen, teweeten, d'abfolutic

eens Priefters , die , volgens Chrifti be-
lofte , zeeker gaat ; abfolveren kan hy
niet zonder kennis te hebben van zonden ;

overzulks moet hem de zonden doorbe-
lydenis geopenbaart werden.

•XVI. Vraag. Of een Biflchop of Priefter iemant uit de Kerkmag
bannen , en waar over ? dan of zy alleenlijk mogen bannen
volgens Godts wet ?

Cantelberg.

Antw. T^En Biflchop of Priefter word
±_j in Gods woord niet geboden

noch verboden te bannen, maar daar de
wetten van eenig Land haar daar toe auto -

riteit geven , daar behooren zy den ban te

gebruiken over fodanige mifdaden , daar

de wetten over te feggen hebben j en al-

waar de wetten van het Land zulks verbie-

den, daar hebben zy geen macht altoos

;

jde gene ook die geen Priefter zyn mogen
wel bannen , zo het de wet van dat Land
toeftaat.

De magt om te bannen , dat is , om den
Sondaar af te zonderen van de gemeen-
ichap aller Chriften-volkeren , en alfo te

ftooten uit de eenigheid van het verborgen
lighaim , tertyd toe donecrefipifcat tot dat
bv %icb bellere , is alleenlijk aan d'Apofte-

len en haare Succefteurs in het Euangelium
gegeeven ; doch om welke mifdaden ,

hoewel het in 't Euangelium niet en blykt

,

behalven alleenlijk om dat hy zich tegens

het gebod der Kerke ongehoorzaam aan-

geftek heeft , nochtans vind men dat d'A-

poftelen den ban in andere gevallen hebben

gebruikt : als by voorbeeld dat van Paulus

aan de« geenen die overfpeJ hadde begaan

,

van Kymeneus en Alexander over haare

Godtslaftering ; en van wegen meer an-

dere zonden daar Paulus in zijn Zend-brief

aan die van Corinten gewag van maakt.
En wederom aan de gene die zijn leere on-
gehoorzaam waren , z. Theflal. 3. Wy
worden ook belaft van den Apoftel Joannes
geen gemeenfehap met haar te hebben %

noch eens te groeten die zijn leere niet wil-

den aannemen. Waar uit dan blykt dat de
ban over het bedryf van veel groote zon-

den gebruikt mag worden ,• dies niettemin

gebruikt fe de Kerk heden ten dage niet,

dan alleenlijk om openbaare ongehoor-

zaamheid. Nudefe foortevanban* waar

door iemand uit de Kerk gebannen en van

d' eenigheid vanChrifïi verborgen lighaarn

afgefcheiden word , (welke ban ook de zie-

le raakt) mag niemand oeffenen, dan al-

leen fodanige die van Chriftus daar toe

macht bekomen hebben.
LonJen.

Het is een Biflchop , mijns oordeels,

geoorlof om iemand te bannen, volgens

het exempel van Paulus aan den Corinthi-

fche Overfpeler , als ook aan Alexander
en Hymeneus gepleegt. De Rechts-geleer-

de hebben niet eens getwyfelt dat een fo-

lemnele ban den BilTchop toebehoort, hoe-

wel dat andere die in geringer Kerklijke

bedieningen zijn, als Priefters, dezelve,

na't gevoelen van verfcheiden Schryvers >

daar grove zonden begaan zijn, vry mo-
gen gebruiken -, al fo wel als alle andere die

tot Regenten over een Volk of tot hoof-

deu
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den over een geeftlijke Gemeinte geftelt

zijn.

Rochefttr.

Op het eerfte deel van deze Vraag ant-

woord ik dat het wel mag gefchieden, in

merklijke en openbare zonden , van fo-

danige Biffchoppen, of Priefters die van

de Kerk daar toe geautorizeert zijn. Op
het twede feg ik , dat het eenfwaareof
moeyelijke vraag is , waar op ik liever

cf antwoord van andere zou willen afwag-

ten , dan mijn eigen oordeel uiten j want

,

ik heb noch in de Schriftuur nqg in d'Oud-
vaders gelezen datiemantdefententiedes
bans heeft uitgefproken , dan alleenlijk

Priefters; doch evenwel , na mijn oordeel,

fhyd het niet tegen Godts wet, dat de ge-

ne die geen geeftlijke Perfoonen zijn zulks

oeffenen.
Carlilu

Verfcheiden Schriftuur-plaatfen , vol-

gens d' uitlegginge van oude Schryvers ,

bewyzen dat een Biflchop of Priefter een

openbaare grove zondaar , die hertnekkig

is en in zijne zonden volhard , vry mag
bannen. Ik heb ook in Hiftorien gelezen

dat een Koning zulks gedaan heeft.
Dr. Rcbertfon.

Opinor Epifcopum aut Prefbyterum ex-

communicarepofse , tanquam minifirum&
os Ecclefix , ab eadem mandatum habens.

Utrum veröidjuris nullinififacerdotibus in

mandatis daripojjlt , non fatisfcio. Excom-
rnunicandum e[se opinor pro bujufcemodicri-
minibus , qualiarecenfetPaulus r. Cor. %.

ƒ, is quiFraternominatur s ejlfornicator ,

autavarus, aut idolis ferviens , aut male-
dicus , aut ebriofis , aut rapax , cum hu-

jufmodinecibumfumere , {?c. dat is:

Een Biflchop ofOuderling mag, na mijn
oordeel , den ban gebruiken , als een Die-
naar en mond der Kerke, van haar bevel

daar toe ontfangen hebbende. Doch of nu
dit recht niemand anders dan Priefters op-
gedragen en belaft mag worden , daar ben
ïk niet wel van verzekert. My dunkt dat

men om fodanige fonden die den Apoftel

Paulusi. Cor. <j. verhaald , behoorde te

bannen. Indien iemant die een Broeder ge-

noemd word, een hoereerder is , ofeen
Gierigaard, of een Afgoden-dienaar, of

een Lafteraar, of eenDronkaart, of een

Roover, met fodanigeneenenookniette

eeten, &c.
Dr. C«$t.

Het ftaat een Biflchop of Priefter , vol-

gens Godts woord , vry om te bannen 3

als een publyk Perfoon zijnde tot dat ampc
geordineert» en dat van wegen alle open-

baare zonden: en nogtans ishetnietftry-

dig tegen Godts wet dat andere, behalven

Biffchoppen en Priefters , bannen.

Dr. T>*y.

Een Biflchop of Priefter mag iemand ex-

communiceren ofbannen, volgens Godts
wet , om openbaare en bekende zonden :

als ook andere van de Kerk daar toe geor-

dineert, al zijn zy geen Priefters, mogen
de macht van het bannen oeftenen.

Vr. Ogletherp.

Non folum Epifcopus excommunicarepo-

tefïy fed etiam tota congregatio , idque pro

lethalibus criminibus ac publicist e quibus

fcandalum Ecclejia provenire poteït- Non
tamenpro re pecuniaria uti olimfolebant.

Dat is: Een Biflchop mag niet alleen

bannen , maar ook de gantfche Gemeente*
en dat om doodlyke en openbare zonden ,

die de Kerke een fchandvlek komen aan te

wryven. Doch evenwel om geen gelt-zaa-

ken , gelyk als men wel eettyds plach te

doen.
Dr. Redmaytt.

Sy mogen wel bannen , als blykt i . Cor.

$. en i. Timoth. i.en dat om openbare en

grove zonden, die tot ergernis der Kerke
dienen ; en om fodanige zonden daar de

Koning en Regenteneen vonnis over ftry-

ken, en oorbaar oordeelen om de men-
fchen te bannen, als blykt aan zekere in-

ftellingen van den Kayzer Juftinianus. Of
iemand anders dan een Biflchop of Prie-

fter daar over een uitfpraak mag geven ,

ben ik onzeker.

LI Een
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Dr, Edgworth.

Een Biflchop of Priefter alleenlijk ftaat

het vry om een grove zondaar of een hert-

nekkigPerfoon uit deChriftelykeGemeen-
te te bannen alfo het behoort tot het recht,

den Priefter opgedragen, Joan 20. 23. Sp

gy itmandts jonden vergeeft , dien worden fe

vergeven: fogy iemandts jonden houd , dien

%ijn fe gehouden. Daar word van een zeker
ban i.Cor. 5. gefproken, die particulie-

re Perfoonen mogen gebruiken : fiisqui
Frater nominatur inter vos eft fornicator ,

tutavarus, aut idolis ferviens , i?c. cum
hujus modi ne cibum quidem capiatis : dat is-

-

indien iemant die een Broedergenoemd word ,

ten Hoereerder is , of een Gierigaart> ofeen

Afgoden-dienaar , iSc. dat gy met fodani-

gen niet en^ult eeten.

Dr. Symmons,

Al wie onder een hooger macht een ze-

ker plaats bekleed , hem door de zelve

toegeëigent om onder Godzyn bediening

uit te voeren , die mag om allerley mifdaat

bannen , na dat het dien hooger macht zal

goet dunken ; ingeval dat zodanig een

mifdaad kennelijk en openbaar zy.

Dr. Trhefkim.

Het is een Biflchop ofPriefter , volgens

de Schrift, geoorloft te bannen. Wat nu
demifdaaden aangaat, ik fegge om aller-

ley openbare doodlyke zonden en onge-

hoorfaamheid. Wat nu het ander ftuk be-

langt , te weten : of alleenlyl^ een Priefter

mag bannen ? hier op antwoord ik , hy
niet alleeenlijk , maar ook fodanige die de

Kerk daar toe autorifeert.

Dr. Lejgtont

Mynantwoortopde 16- Vraag , is, dat

een Biflchop of Priefter van een Koning
verlof en autoriteit hebbende, allehert-

nekkige en ongehoorfaame Perfoonen , om
allerley merklyke en doodlyke zonden

,

magbannen. Hier nevens feg ik, dat niet

alleen BilTchoppen en Priefters de magt

bebben om te bannen, maar ook ydereen

die van de Kerk daartoeisgeftelt; offo-
danige die autoriteit hebben om iemand in

zulken bedieninge te beveftigen.

Dr. Qtrcn.

Het ftaat een Biflchop ofPriefter vry om
een hartnekkig Perfoon over openbaare
zonden t' excommuniceren. Voor fo veel

de Sleutels aandegeheele Kerk zyn over-

gelevert , mag de gantfche Gemeente den

ban gebruiken en in 't werk ftellen : welke
banfodanig een Perfoon uitfpreken mag,
die de Gemeente daar toe ordineert ; hoe
welhy geen Biflchop noch Priefters ampc
bekleed.

Menevenf, Herefordenf. Thirlcbeus,Dayus y

Leigbtonus 3 C&xus , Symmons , Corencon-
cedunt authoritatem excommunieandi etiam
laicisy modóa Magiftratu deputentur. Ebo-
racenf. <Lr Edgworth prorfus negant datum
Lakis , fed Apoftolis & eorum Succeffori-

bus tantum. Roffenf. Redmaynus , & Ro'
bertfonus ambigunt , num detur Laicis.

LondinenJ. non refpondet quaslioni. Ogle-

thorpus & Thirlebeus ajunt , Ecclefia datam
efsepoteftatem excommunicandi; idem Tref-

hamus. Dat is

:

De BifTchoppen van S. Davids , Weft-
munfter en Herford , Dr. Day , Leighton,

Cox, Symmons, en Coren ftaantoedat

Leeken of die geen geeftlyke Perfoonen

zyn autoriteit hebben om te excommuni-
ceren, zozy Hechts van d' Overheid daar

toe geftelt zyn. De Biflchop vanjorken
Dr. Edgworth ontkennen vlak uit dat defe

,
macht den Leeken toekomt : maar alleen»

lyk den Apoftelen en haare Succefleurs;

de Biflchop van Rochefter , Dr. Redmayn,
en Dr. Robertfon twyfelen ofhet Leeken
al mogen doen. De Biflchop van Londen
geeft geen antwoord op de Vraag. Ogle-
thorp en Thirlebey feggen dat de Kerk
mag bannen ; van het zelve gevoelen is

Dr. Trefham»

XVIL Vraag.
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XVII. Vraag. Of aan de kranken het Olyfel te geeven, zonden
te vergeeven , fo als het nu in 't gebruik is , de Schrift ofeeni-
ge oude Schryvers daar van melden.

Ctmtdfarg.

Antw. T~""\En kranken het Olyfel re

I 3geven > zonden te verge-

ven, volgens het hedendaags gebruik , ftaat

in de Schriftuur niet gefchreven , noch
ook in eenige oude Schryvers.

Dit is myn gevoelen nu tegenwoordig
,

waar over tijgeen lichtveerdig bejluit wil

maken : maar laat het oordeel daar vange-
heel aan uwe Majefteit berusten.

Thomas Cantuarienf.

Zodanige ondertekeningen hebben zyalle on-

der haare fchrifcen gcitelt.

hrk,

Van de kranken het Olyfel te geven >

en dat daar op haare zonden haar worden
vergeven , leert ons den Apoftel Jacobus ;

doch van heilige Gebedekens en diergely-

ke Ceremoniën op die tyd gebruiklyk >

vind men geen fpeciaa! gewag van in de

Schriftuur; doch de zelve facobus gedenkt
van een zeeker gebed dat men onder de
bedieninge daar van te doen heeft.

Eduward. Eboracenf.
'Londen.

My dunkt , al hoewel het niet klaar

blykt in de Schriftuur, of het gebruik nu
van het Olyfel eenerlei zy met de Salvinge
in de eerfte Kerk : nochtans van de Sal-

vinge der kranken , en ook van oly met ge-

beden en ceremoniën ftaat 'er in de Zend-
brief van den Apoftel Jacobus j welke
Schriftuur- plaats doorgaans bygebracht
word, en daar op is {e ook aangenomen
geweeft , tot bewys van het Sacrament
van Olyfel.

Ita mihi Edmundo Londinenjï Epifcopo

fro hoc tempore dicendum videtur : fal-

vo judicio melius fentientis > cui me
frompte if humiliter fubjicio. dat is :

Sodunkfmy , Edmund, Biflchop van

Londen , dat ihjvoor de%e tijd moet[eg-

gen-, dacb behoudens het oordeelvaneen

die betergevoeld; het welke ik.my ^el-

vengeern en ootmoedig onderwerpe.

Edmudus Epifcopus Londinenf

%ochefttr.

Van de Salvinge der kranken met Oly,
en voor haar te bidden om vergevinge der
zonden wort duidelyk van den Apoftel

Jacobus gefproken in zyn Send-brief , dog
op wat wyfe de zelve Salvinge toen ge-
bruikt wierd , verhaalt de Schriftuur

nier.

Daar Jlond gefchreven boven op het Papier ,

de BijJ'chop van ]{ocheJlers Boek.
Csrltle.

De Salvinge der kranken ftelt ons den
Apoftel Jacobus klaar vooroogen; waar
op ook (laat het geene gefchreven ftaat by
Mare. Cap. <?. volgens het gevoelen van
rechtfinnige oude Leeraaren.

Hpbert: Carliol.

Dr. Robertfon.

Van de Salvinge der kranken vind ik

niet met al in de heilige Schriftuur, dan
dat Mare. 6. en Jacob. 5.gelefenword.

Thomas I{obertfon.

T. Cantuarienf.
Dr. Cox.

Van kranken het heilige Olyfel te ge-

ven, zo als het nu in 't gebruik isj ver-

haalt de Schriftuur nier.

fychardus Cox.
Dr* D*y.

Van de kranken te Salven en voor haar

te bidden leeft men in de Schrift.

George Dayl
Opiniones 3 non afsertiones : dat is

:

Opinien, geen vaflfieüingen.

'Dr. OgUthcrpt

De unftione infrmorum cum oleo » adjeBa

LI i oratione?
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oratione , exprefsa mentio ejl in Scripturis >

tjuan quam nunc addantur alii ritus , hone-

ïïatis gratia , {ut in alii: Sacramentis) de

quibus in Scripturis nulla mentio. Dat is

:

Van de Salvingeder kranken met Oly > ver-

eelt met bidden, word uitdrukjykgewagge-

maakt in de heilige Schrift > hoe weldatter

nu andere Ceremoniën wordenbygevoeg* , om
rf' eerbaarheid: wille

3 (geljk. ah by andere

Sacramenten) waar van de Schriftuur niet

tn meld.

Owinus Oglethorpus.

Dr- Rcdmajn,

Van de Salvinge met Oly j en daar ne-

vens van het bidden , hebbende de belofre

van vergevinge der zonden , verhaalt den

Apoftel Jacobus en ook andere Schryvers 5

wat nu het gebruik daar van belangt , zo

daar iets aan ontbreeke , dat {raat te ver-

beteren.

J. Redmayn.
Dr. Ëdgwortht

Mare. 6. en Jacobus 5, word daar van

gefproken. Auguftinus en andere Oudva-
ders melden daar ook van in haare Schrif-

ten.

Edgworth. '

Dr. Sjimmt.

Van de Salvinge metOIy tot vergevin-

ge der zonden > gedenkt de Schriftuur,

enookd'Oudvaders.
Symon Matthew.

Dr. TrefhatH,

Met Oly te Salven is gegrondveftopde
heilige Schriftuur, en word daar in ook

nirdruklijk verhaalt ; maar met dit by-

voegfel , nu gebruiklijk , leeft men daar

niet van j oordeelendedatde ceremoniën

nu daar in gepleegt , enkele traditien der

Menfchenzijn..
William Tresham.
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Dr. Leyghtonk

Opde 17. Vraag antwoord ik, dat de

kranken met olie te ^alven en te bidden om
vergevinge der jonden , van den Apoftel Ja-

cobus en andere Schryvers duidelijk en
klaar verhaalt word; doch niet met alle

diergelijke ceremoniën > als nu doorgaans

gefchied.

Doormy Eduward Leyghten.

T. Cantuarienf.
Dr* Cort»,

Van Salvinge met oly tot vergevingevan

jonden vermeld de Schriftuur.

Bjchard Coren,

"Menevenf. & Coxus negant unftionem

olei , utjam rcQepta eft , ad remittenda pee -

cata , contineri in Scripturis. Eboracenf.

Carliolenf. Edgworth , Coren , Redmaynus

,

Symmons , Leigtonus , Oglethorpus ajunt
haberi in Scripturis. Roffenf. Thirlebeus ,

R^bertfonus , prater quam illud Jacoby %,

& Marci 6. nihil froferunt. HerefordenJ.

ambigit. Treshamus vult unBionem olei

tradi Nobis e Scripturis
, fed unftionis een-

moniattraditiones efse humanas. dat i s

:

De Biflchop van Cantelberg en Dr. Cox
zeggen rond uit dat de Salvinge met oly,

foals fe nu in 't gebruik is , tot vergevin-

ge van zonden, in de Schriftuur niet en
ftaar. De Biflchop van Jork, Carlile , Edg-
worth , Coren , Redmayn > Symmons

,

Leighton a Oglethorp zeggen dat Godrs
woord daar van verhaalt. De Biflchop van

Rochefter, Thirlebey, Robertfon bren-
gen niet anders by als dat van Jacobus 5.

en Mare. 6. De Biflchop van Hereford
trekt het in twyfel. Dr. Tresham fegt dat

de Salvinge met oly ons in de Schrift word
voorgedragen , maar dat de ceremoniën
onder het Salven bloote traditien of over-

leveringen der Menfchenzijn.

IXXIX. Dr.Bams



en B E W Y Z E N. 26$

L XXIX.
Dr. Barns Renunciatie of herroepinge van zekere Jrtykelen daar hy

mede hefchuldigt wierd.

KEnnelijk zy het alle man dat ik Ro-
bert Barns , Leeraar in de Godge-

leerdheid > fo wel met fchryven als predi-

ken my zelven dapper vergift heb en be-

droogen ben geweeft , {leunende al te veel

op mijn eigen ftyfzinnigheid , en een oor-

deel ftrykende over defe navolgende ar-

tykelen } als wanneer ik gedachvaard

en geroepen zijnde voor mijn allerge-

nadigfte Souverain Heer Henrikde VIII.

Koning van Engeland en Vrankrïjk ,•

befchermerdesgeloofs, en, onder God,

op Aarden Opper-hooft van de jKerk van

Engeland j zyn Koninglyke Majefteit ge-

lieft heeft, uit een groote genade en goe-

dertierenheid , met verfcherden van de

verftandigfte en geleerdfte mannen uit de

geeftlykheid gefterkt zijnde , in zodanig

difpuit met my te treden en te argueren

over de poindlen mijner onbedachtfaam-

heid , (welke gemelde mannen volkomen
en ten vollen met de Schriftuur hadden
wederleid, en die alleenlyk op de waar-

heid drongen , ) als dat ik daar van afftand

wilde doen en myn onwetenheid bekent

ftaan: zo is't dat ik hier medebetuige,
dat ik my zulks in alle onderdanigheid
geern onderwerpej belovende van deze
tijd afmy zelven in het toekomende van fo

een onbedachtzaame gramfteurigheid en
hevigheid altijd te zuilen onthouden, en

daar voor te wachten; en tot naarder ver-

klaaring hier van > over het gepaflfeerde

zodanig een ftraffe als zyn Koninglyke ge-

nade my zal gelieven op te leggen , niet al-

leenlyk te willen lyden, maar ook met
gantfcher herte denaverhaalde artykelen

te zullen bevorderen en voortfetten , wel
Jee ik bekenne en belyde gantfeh algemeen,

Ghnftelyk en noodig te zyn > qhi van alle

vroome Chriftenen aangenomen , nage

komen en betracht te worden.

Hoewel het fo is, dat Chriftus, na de

wille zyns Vaders, alleen degeeneisdie

de bittere dood tot verloffinge voor alle

menfehen die door het geloove en dooplel

tot hem willen, en zullen, komen, ge-

leden heeft; en dat hy ook uit zyn eigen

wille op fig genomen heelt den laft van al-

le haare zonden, dewelke, alsgefegt, tot

hem willen, of zullen, komen; betaak

hebbende genoegfaarn randfoen-gelt voor
alle haare zonden , en alzo geworden zyn-

de haar eenige VerloiTer en Rechtveerdig-

maker ; onder welk getal ik vertrouw en

niet en twyfel of veele onfer nu heden-

daags zorteren : nochtans uit gantfcher

herte belyd ik, dat, na dat wy al door ge-

melde middelen rechtfchapenChiiftenen

worden , 'wy even wel dan > met de gebo-

den en wetten van onfenHeerenMeefter
niet na te komen , de weldaden en het ge-

not van die verloffinge komen te verliefen

;

welk verlies niet wederom goed te maken
is dan door waare boete en bekering , fijn-

de daar toe het eenige genees-middel voor

ons van onfen Zaligmaker nagelaaten^

Hierom dunkt het my meer dan oorbaar

en nodig, dat, fo wanneer vanderechr-

veerdigmakinge gepredikt word, dat de(c~

daad by al het voorgaande ge voegt werde

,

op dat alfo alle oprechte Chriftenen van
haare rechtveerdigmakinge leeren mogen
rechte kennis te krygen.

Door my K^pbers Barns.

Ik belvde ook uit den grond mijner her-
te, dat God Almachtig geenfins Auteur
ofoorzaak is van zonde , of eenig kwaad ;

en derhalven daar de Schriftuur zegt, in-

duravitVuminu: cor Pbarao7iis &c. deüeere.

LI l heeft.
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heeft het herte van Pharao verhard , en dier-

gelijke Schriftuur plaatfen meer, die be-

hoorden zy in defer voegen te verdaan,

quod Domjnut permifit eum indurari : dat

het de Heere toegelaaten heeft dat hy verhard

wierde i en dat het ook op geen ander wyfe

te verdaan isj het welke veele oude Uitleg-

gers volkomen toeftemmen.

Door my Rohert Barns.

Wyders belyd ik van herten, dat, zo
wanneer ik mijn even-naaften verongelijk

of vertoornt heb, ik my met hem eerft

moet gaan verfoenen , eer ik vergiftenis

mijner zonden zal konnen bekomen ; en

in geval hy zich tegens my mogt bezondigt

hebben > dan moet ik het hem vergeeven,

eer my vergeevinge kan geworden ; want

zulks leerd my het Vader ons en andere

Schriftuur-plaatfen,

Door my Roker t Barns,

Ik belyde ook van herten , dat goede
werken , bepaalt volgens Godts heilig

woord, en gefchiedende van een boetveer-
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dig en rechrfchapen verzoent Chriften-
menfeh, voor hem profijtlijk , nutenge-
oorloft zijn , als hem van God tot zijn

voordeel en bevordering van zijn zaligheit

vergont.

Door my Robtrt Barm.
Het is ook mijn hertli jke belydenis , dat

wetten en ordinantien van Chriftelijke

Regenten ingeftelt en gemaakt, van hare

Onderdaanen behoorden nagekomen en
gehoorzaamt te worden niet alleen uit

vreefe , maar ook om der confeientie wil-

le} want fo wie fe overtreed, die over-

treed Godts geboden.

Door my Rokert Barns,
Welke alle en byzondere artykelen hier

boven befchreeven , ik voornoemde Ro-
bert Barns voor goed keure, enbekenne
zeer waarachtig en oprecht te zijn, belo-
vende uit geheel mijn herte de zelve te

zullen voorftaan, Prediken en verkondi-
gen aan het zelfde Volk , na mijn uiterfte

vermogen.

Doormy R O BERT BARNS.
'Door my WILLIAM JEROM.
Doormy THOMAS GERARD.

L X X X.

d Imvyinge van Weftmunfter tot een Bifdom.

DE Koning aan alle wien het aangaan

mogt ,
groetenis. Nadien dat on-

langs zeker Convent of Kloofter, (het wel-

ke, fo lang als het gedaan heeft, denaam
doorgaans heeft gedraagen van S. Pieters

Kloofters van Weftmunfter , ) met alle des

zelfs Heerlijkheden , Heerfchappyen ,

Landen , Bezittingen , Erfdeelen , Be-

giftigheden, om zekere byzondere en

hoogdringende redenen , van Willem
,

onlangs gewefene Abt van het zelfde Klo-

fter of Convent , aan ons en onfe Erfgena-

men al over lang voor eeuwig en altyd ge-

fchonken en vereert zijngeweeft, ('gelij-

kerwys als blykt uit een zeker hand-fchrift

ondertekent en verzegelt met het zegel

van den voornoemden Abt en het Con-
vent en ;n onfe Stadts Boek-kamer gere-

giftreert,) waar over wy met volkomen

recht , als volmachtige ,
geftelr zijn in be-

fittinge van gemelde Heerlijkheden,Heer-

fchappyen 3 Landen , &c. van den onlangs

gewefene
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gewefene Abt en des felfs Convent. Wy. Deken, Ouderling en twalefPrebenda-

gewiflijk daar toe dan fogerechtigt zijnde,
\
ïiffen, Ouderlingen: hebben wyderhal-

en door ingeevinge van Godtsgoederti

renheid, niet anders met ons gemoetbe-

hertigende dan dat de rechte Religie en

ware Godtfdienft aldaar niet alleen niet

vernietigt, maar ook in haar geheel her-

ftelt en tot haar eerfte zuiverheid en op-

rechtigheid gebracht werde , (verbetert

zijnde d'ongeregehheden en uitfporighe-

den waar toe der Monniken leeven en pro-

feffie door langheid des tydts allengskens

jammerlijk vervallen zijn geweeft , ) fo

hebben wy gearbeid, voor fo veel door-

figt als de Menfchlijke fwakheid in zaaken

kan hebben , dat aldaar in het toekomen-
j

de deleer-ftukken der heilige Oraculen en
|

de Sacramenten onfer heilzaatne verloffin-

ge reinlijk bedient , d' onderwyfinge in

goede zeden zuiverlijk onderhouden , de

jeugd in de vrye konften onderricht, en

ftok oude luiden , (voornaamlijk fodanige

die haar ontrent onfe Perfoon en d' affairen

van ons Ryk eerlijk gedraagen en ons wel

en getrouwlijk gedient hebben : ) van alle

noodruft tot leevens onderhoud na beho-

ren verzorgt mogten werden : eindlijken

ten laatften , dat aalmoeffen aan Chrifti

arme ledemaaten uitgedeelt , de wegen en

bruggen gerepareert , en alle andere be-

dieningen van Godvruchtigheid hier ryk-

lijk gehandhaaft wordende , de zelve over

alle naburige plaatfen haar wyd en zijd

mogen verfpreiden , ter eere van God al-

machtig en tot algemein geluk en welftand

van onie Onderdanen. Wy dan daarom
overdenkende dat de ftand van dit onlangs

S. Pieters Kloofter van Wefrmunfter ge-

noemt C waar in veel voortreffelijke ge-
denk-teikenen ftaan zo van onfe zeer lieve

Vader als van andere doorluchtige gewe-
fene Koningen van Engeland

, ) feer be-

kwaam , gerieflyk , en dienftig zou zijn :

om aldaar van te maken en aldaar op te

rechten een Bifdom en een zekere Hooft'

KfrK> beitaaude uit een Bifichop, een

ven befloten om van gemelde Kloofter een

Bifdom en Cathedrale Kerk te bouwen >

dichten en op te rechten j ter eere Godrs
en tot een plaats van een eeuwigduurende
Godtfdienft : gelykerwys als wy door defe

onfe patenten willen en gebieden , dat het

voornoemde Kloofter tot een Cathedrale

Kerk, in maniere als verhaalt , ingewyd>

en ook in der eeuwigheid ongefchonden fo

onderhouden en ook gebruikt werde tot

een Bifdom, en dat dit ons gantfche Dorp
Weftmunfter van nu af en voortaan altyd

zy een Stad. Wy willen enftellen ook
voor vaft: dat het de Stad Weftmunfter ge-

noemt zal werden; hiermede, dezelve
Stad Weftmunfter en onze gantfche

Graaffchap Middelfex (behalvenhet Car-
fpel van Fulham alleen in het zelfde Graaf-

fchap van Middelfex gelegen , ) van alle

jurifdiclie , autoriteiten Bifdom van den
Biffchopvan Londen en des zelfs fuccef-

feurs ontladende , bevrydende en afzon-

derende, na uitwyfinge van d'afpaalinge.

Wy willen , ordineren en Hellen ook voor

vaft, dat de Biffchop van Weftmunfter en

zyn fucceffeurs voor altyd het voor-recht

zullen genieten, om te begeven alle Bif~

fchoplyke digniteiten en jurifdi&ien, on-

der de zelve Stad Weftmunfter en hec

Graaffchap van Middelfex gelegen , behal-

venhet gene te voren uitgezondett is,* wy
willen ook dat de voornoemde Stad Weft-
munfter nevens het Graaffchap Middelfex
tot een Bifdom en Cathedrale Kerk nu
gefchikt en geordineert , ïri het toekomen-
de altydtfo genoemd, en daar voor etkent

zal werden. En op dat deze onze fin en
meningetc krachtiger vooitgefet en ach-

tervolgt mag worden , fo is 't dat wy ( ons
zeer veel vertrouwende op de wetenfehap,

zeden , en vroome deugden van onzen
Raads-heer Thomas Thyrlcbeus , een
geeftlyk Perfoon zynde en Deken van ons
Capel, ) den zelfden Thomas Thyrlebeus.

noml-
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nomineren en vetkiezen rot het Bildom
van gemelde ftoel Weftmunfter; en met
deze onze patenten gonnen en ordineren
wy , dat het zelve Bifdom fy in naam en
daad een vereenigt lichaam > waar voor
wy ook het zelve verklaaren , aannemen

,

ordineren en voor altyd voor vaft ftellen ;

en dat het zelve immer en altoos het recht

van een eeuwige fucceflle behoude , en
dat hy zelfs, en zijn nakomelingen , de
naam van Biflchop van Weftmunfter ge-

duurigzullendraagen ; endathy, enzij-

ne nakomelingen, door en onder defe be-

naminge voor alle onfe en onfer nazaaten

Hooven van juftitie fal moogen roepen ,

dagvaarden , en doen roepen en dagvaar-

den alle Perfoonen , over alle zaaken
,

actiën , fe&en , reële , perfooneele en ver-

mengde klachten , fo wel wereldlijke als

geeftlijke, en over allerley andere zaaken

hoedanig dat fe ook zouden mogen zijn-*

en dat door defe zelve benaminge van Bif-

fchop vanWeftmunfter,de Heerlijkheden,

vaftigheden, Landen, Voogdyfchappen,
Penfioenen, Portien, en alle andere erf-

goederen , bezittingen , fo geeftlijke of

kerklijke als wereldlijke , en alle andere

zaaken aan den voornoemden Biflchop en

zijnSuccefleurs, door onsenonfe Erfge-

naamen , volgens onfe patenten op een be-

hoorlijke wyze te zullen worden opgedra-
gen, toegeftaan en overgelevert, en dat

hy daar van fal mogen difponeren , de fel-

ve alieneren of gebruiken. Wy willen en

ordineren ook vorder , dat de gemelde

Cathedrale Kerk nu tegenwoordig zy en

in het toekomende diene tot een Cathe-

drale Kerk en BilTchoplijke Stoel voor ge-

melde Thomas en zijn nakomende Weft-

munfteifcheBiflchoppen. Wy vereeren en

gonnen ook door deze onfe tegenwoordi-

ge Brieven de zelve Cathedrale Kerk de

eere, ftaat en aanzien van een ApoftoU-

fche Stoel, endathy, Thomas, en zijn

BifTchoplijke Succefleurs de zelve behou-

den en eeuwigen erfilijk zal mogen bezit-
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ten. Hier mede willen en ordineeren wy
ook dat defe Thomas , en zijn Biflchoply-

keSucceffeurs, van dit Weftmunfter vry
vermogen zal , en ook moeten , te oeffe-

nen, handhaven en gebruiken recht, macht
en autoriteit, fo ordinary als Biflchoply-

ke, endatop fo eenample , ruime en bre-

de manier en wyze , als de Biflchop van
Londen onder het Bifdom van Londen ,

volgens onfe wetten, gewoon is, magen
behoord te oeffenen

,
pleegen en gebrui-

ken. En dat defe Thomas , Biflchop van

Weftmunfter en zijn Succefleurs een eigen

aiuhentyk zegel hebben , dienende tot

verrichtinge van noodzaaklijke affairen,

en tot uitvoeringe van rechts-zaaken ; en
dat op diergelijke wyfe en manier , en
niet anders noch op eenig ander manier als

de Biflchop van Londen heeft , ofkan heb-
ben. En op dat gemelde Cathedrale Kerk
in alle haare plaatfen en bedieningen met
bekwaame Perfoonen verforgten voorzien

zy, fo is 't dat wy hier nevens willen en

ordineeren onfen beminden Willem Ben-
fon , eerfte envoornaame Opper Leeraar

in deGod-geleerdheid tot tegenwoordige

Deken over gemelde Cathedrale Kerk ; en

SymonHayns eerfte en hoogfte Leeraar in

de God-geleerdheid tot tegenwoordige

Ouderling Prebendaris , en Joannes Pjdman
tot twede Ouderling Prebendaris ; Eduward

Levgbton tot derde Ouderling Prebendaris j

Antony Belafis tot vierde Ouderling Preben-

daris ; Willem Britten tot vy fde Ouderling

Prebendaris ; Denys Dalion tot zefde Ouder-

ling Prebendaris j Humphrey Perkjns tot fe-

vende Ouderling Prebendaris ; Thomas Ef-

fex tot achtfte Ouderling Prebendaris ; Tho-

mas Elford tot negende Ouderling Preben-

daris ; Joannes Malvern tot tiende Ouder-

ling Prebendaris; Willem Harvey tot elfde

Ouderling Prebendaris » en GerardCarletoti

tot twalefde Ouderling Prebendaris. Met
defe onfe patenten ofopen brieven willen

en ordineren wy ook, en gonnen aan de

zelve Deken en Prebendariflen dat zy in

naam
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naam en daad een lighaam uic en opmaken,
en een eeuwigduurende fucceffie behou-
den ; en dat zy de felve Stoel, volgens de
ordinantie , regelen en ftatuiten , welke wy
haar in een zeker gefchrift zullen voordraa-
gen,verklaaren en bekent maaken ,bezitten

en bekleden zullenjen dat deze Deken,Pre-
bendariflen mitfgaders haare Succeffeurs,

de naam altyd zullen draagen van het De-
kenfehap en Capittel van S. Pieters Cathe-
drale of Hoofd-Kerk tot Weftmunfter ;

en dat deze Deken en Prebendariffenvan
gemelde Cathedraal Kerk en haare Suc-
ceffeurs zijn , en altyd blyven zullen , het
Capittel van het Bifdom van Weftmun-
fter j en dat het zelve Capittel aan den ge-

melden Thomas en zijn fuccederende Bif-

fchoppen van Weftmunfter vaft zullen fijn,

daar mede vereenigt en voor een lig-

haam altyd zullen worden gerekerd , op
dezelfde wyze en manier als hetDeken
fchap en Capittel van S. Paulus Hoofd-
kerk in onfe Stad Londen aan den BifTchop

van Londen ofaan den Biffchopli jken Stoel

tot Londen vaft zijn,behooreo en daar me-
de zullen blyven t' allen tyden vereenigt,

endatdefe Deken en het Capittel nevens
haare Succeffeurs , uit kracht van de naam
van Deken en Capittel van de Cathedraale
Kerk van S. Pieter tot Weftmunfter, tot

allen tyde en voor alle hoven van juftitie,

zo hier als elders, iemand zullen mogen
dagvaarden en voor recht roepen , ofdoen
dagvaarden en voor recht roepen om ver-
antwoordinge te doen over alle particulie-

re zaaken, aaien, feclen of verdeelthe-
den, belaftingen , brevieren en klachten,

fo reëie
,

geeitlyke , perfoneele als ver-
mengde $ en over alle andere zaaken , oor-
zasken en voorvallen , zo als de Deken en
het Capittel van S. Paulus tot Londen ver-

mogen re doen: als ook dar hy, Deken,
en het Capittel van de Cathedrale Kerk
van Weftmunfter en haare Succeffeurs,

uit kracht van die zelfde naam , zullen

mogen ontfangen , aannemen > geven ,

wegfehenken , vervreemden en kwytfchel-

den Hof-fteden , Heerlykheden , Lande-

ryen , vafte goederen , Wooningen , Be-

fittingen , en zo wel geeftiyke ofkerklyke

alstydlijkeinkomften, &c. en dat op de

zelfde manier en wyfe , en niet anders nog

op geen ander wyfe en manier als de De-
ken en het Capittel van de Cathedraale

Kerk van S. Paulus in onfe Stad Londen
mogen doen, en uitvoeren. Wybegeren>
ordineren en wille-keuren ook mitsdefen

dat de Aarts-Diacon van Middelfex die nu

tegenwoordig is en zyne Succeffeurs voor-

taan altyd afgefondert , ontlaft , en t' een-

maal ontflagen fullen fyn van de jurifdiclie,

macht, recht en autoriteit van den Bif-

fchop.v2n Londen en zyne Succeffeurs, en
van de Cathedrale Kerk van S. Paulus toe

Londen en van des zelfs Aarts-Diaken ,• en
wy ftellen , ordineeren , en beveftigen hem
en zyne Succeffeurs in gelykeftand, ma-
nier , forme en recht (en dat het ook voor-

taan altyd fo zal blyven) in gemelde Cathe-

d'raale Kerk van Weftmunfter , als hy , of

iemand van zyn Voorfaaten , in de Cathe-

draale Kerk van S. Paulus tot Londen ooit

is geweeft. Wy ftellen ook voor vaft,ordi-

neren, willen en gonnen mits defen , dat

de voornoemde Thomas, Biffchop van

Weftmunfter en zyn Succeffeurs, deBif-

fchoppen van Weftmunfter , zullen heb-

ben, behouden en befitten in alles, auto-

riteit, macht, recht en jurifdictie over

het Aarts-Diakonfchap van Middelfex en
over den Aarts-Diakon en fyn Succeffeurs,

en dat zo ten vollen en volkomen als de
Biffchop van Londen die nu tegenwoordig
is of iemand van zyn Voorfaaten heeft of
gehad heeft, of heeft moeten hebbenen
gebruikt heeft. Wy willen eindlyk en
gonnen hier mede zo aan den gemelden
Biffchop als aan den Deken en het Capit-
tel,dat zy defe onfe patenten ofopen brie-

ven , opbehoorlyke wyfe met onfen groo-

ten zegel van Engeland verzegelt , tot ge-

bruik van d' onfe , bewaren ; om dezelve

M t' allen
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t' allen tydeti aan ons wederom te konnen
behandigen , alfo daar in uitdruklyk word
vermeld wat onfe wille en wet is. Tot ge-

tuigenis waar van &c. de Koning zelfs

Authentyke STUKKEN
zulks getuigende tot Weftmunfter op den

17. dag van December
5 in het 32. Jaar

van de Regeringe van Koning Henvik
de VIII.

L X X X L

Een Proclamatie door zijn Koninglijke Majefteit met advys van zijn

Raad, ingeflelt: om een Bybel van het allergroetfte Formaat in alle

Kerken gereed en by der hand te hebben; beflooten den 6. May, in

het 33- Jaar-van Koning Henrik de VUL zijn Regering.

Regifter Bonner Fol» 21.

ALzo , volgens bevel voor defe uitge-

geven door autoriteit van zyn Ko-
ninglvke Majefteit Opperhooft der Kerke
van dit zyn Ryk in Engeland , onder ande-

re geordineert en bevolen is geweeft dat

men in alle particuliere Parochie- Kerken

,

op koften van de Kerk-meefters en Paro-

chianen , verfchaffen zou Bybels in het

Engelfch , behelfende het Oude en Nieu-
we Teftament: o ra in ieder Parochie Kerk
opentlyk ten toon te ftellen ; welk Ko-
ninglyk gebod en bevel alleenlyk hier op
fag , dat ieder Ondetdaan van zyn Koning-
lyke Majefteit gefind zijnde daar in re le-

zen , by defe gelegentheid de groote en
onuitfpreeklijke almacht, belofte, regt-

veerdigheid , barmhertigheid en goeder-
tierenheid van God Almagtig niet alleen-

lyk mocht komen t'ovej wegen ent' aan-

merken i maar ook daar uit leeren Godts
geboden na te komen , zyn fouverain Heer
en Koning te gehoorfamen , de hooge
machten teeeren, godvruchtige werken
van barmhertigheid te oeffenen , een zui-

ver en oprecht Chriften leeven , volgens

zijn beroep , te voeren : en dat zonder
mnrmureren of regenfpreeken > met wel-

ke beveelen zijn Koningüjke Majefteit

voor hadde dat zijn lieve Onderdaanen ge-

melde voordcelen en ftichtingen daaruit

zouden trekken : fo wanneer zy de zelve

Bybel by haar felven in alle ootmoedigheit,

zagtmoedigheid, aandagt en eerbiedigheid

komen te leezen , in ftüte en niet met lui-

der (temmen onder het celebreren van de

Mifle of andere Kerklijke Godtfdienft 5

ofook niet dat eenige van zijn ft echte een-

voudige Onderdaanen de zelve Bybel le-

zende , haar zouden onderwinden om daar

over een algemein difpuit aan ie leggen , te

argueren, of de verborgenheden daar in

begreepen te willen uitleggen en verklaa-

ren j maar dat ydereen van haar met eer-

biedigheid, opmerkinge en aandagt daar

in leefen mogt , om zich zelven daat door

te ftichten , en zijn leeven , na den in*

houd van Godts heilig woord , te verbete-

ren. En niet tegenftaan.de dit Godvrugtig
en genadig gebod en bevel des Konings,
in maniere als voorfeid, fo word zijn Ko-
ningüjke Majefteit bericht dat verfchei-

den Steden en veeleParochien binnen dit

zijn Ryk hun fchuldige plicht hierin niet

waargenomen hebben : waar over gemel-

de Majefteit zich niet weinig verwonderd;

weshal ven d' uitvoeringe van dit zijn God-
vruchtig bevel en heilzaam voorneemen
grootlijks ter herten nemende , fo beveelt

en belaft zijn Koninglijke Majefteit wel

fcherplijk, dat de Kerk-meeftcrsen Paro-

chiaanen
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chiaanen van yder vlek en Parochie binnen

dit zijn Koningrijk van Engeland , welke
mee (bdanige Bybels in haare Parochie-

Kerken airede niet voorzien zijn , nu re-

gens d'aanllaandehoogtyd van Aller Hei-

ligen , koopen en zorge zullen draagen om
tegen die tyd gereed te hebben Bybels van

het allergroottte formaat offiag , en defel-

ve in alle gemelde Parochie - Kerken om
hoog voor alle mans oog te doen zetten :

om aldaar, als gedacht > gebruikr re wor-

den j volgens des Konings voorgaande be-

vel : ofdat anders de Kerk-meefters en in-

woonderen van de Parochien , Vlekken
en Dorpen , voor ieder maand dat zy na

Allerheiligen tyd voornoemd , hier in

breuk vallig zijn , verbeuren zullen de fom-

me van 20. gulden, waar van d'eene helft

aan den Koning en d' ander aan den aan-

brenger zal vervallen. Eindlvk en ten

laatften , foo is het dat zyn Koninglyke

Majefteit mits defen verklaart enaaualie

zyne lieve Onderdanen te kennen geeft,

(op dat zy gemelde Bybels van fodanig

een groot formaat voor een civiel en re-

delyke prys mogen bekomen , ) hoe dat

zyn Koninglyke Hoogheid met advy
s

van zijn Raad , de zelve op een zeker prys

gefchat heefr, en geordineert , dat de
Boek-verkopers voor een zodanig onge-

bonden Bybel niet boven de <j. gulden zul-

len mogen nemen : en voor ieder een wel
netjes gebonden en met flooten , niet meer
als 6. gulden fal genieten; op boete van

een kroon , voor ieder Bybel die hy , te-

gens dit Plakkaat van zijn Koninlyke Ma-
jefteit» dierder zal hebben verkogr, te

zullen verbeuren; d'eene helft, als ge-

dacht , voor den Koning , en d' ander voor
den aanbrenger. Zijn Koninglyke Maje-
fteit belaft: en beveelt ook fiche; plyk , dat

zy alle die eenige Ecclefiaftike machten
autoriteit binnen dit zyn Koningryk van
Engeland en jurifdictie van Wales voeren,

a;le 1 1 y t zullen aanwenden dat de Kerk-
meefters en Parochianen dit fyn Majefteits

Plakkaat en gebod in alle deelen komen
t' achtervolgen en na te komea, voor zo
veel als zy hier in des Konings feer genadig
en godvruchrig voornemen zoeken voor

t

tefetten, en zulks voor zyn Koninglyke
Majefteit zullen konnen verantwoorden.

God betvaare den Koning.

L X X X I I.

Een vermaaninge en voaarfchouwinge gegeeven van den Bifichop van

Londen aan alle Lezers van defe Engelfche Byhel.

Regifter Bonner.

OP dat een goede en heilfame zaak ,

godvruchtiglyk en deugdlyk , tot een

eerlyk infigt en voornemen , voor veele

menlchen voortgefet , niet verhindert nog
benydwerde, om hetmifbruik, gebrek

enden boofen handel en wandel van wei-

nige ; dewelke van verftand, befcheiden-

heid , en goeden raad ontbloot zynde, zon-

der tyd ofandere behoorlyke omftandig-

heden aan tefïen, haaftig en onbedacht-

zaam daar in voortgaan ,• en daarom, een

zaak die in fig zei ven loflyk en goet is , veel

eer re rugge houden dan aandryven : zal

het derhalven zeer dienftig en noodig zijn

,

dat al wie zich herwaarts begeeft, of el-

ders, om dit Boek, of diergelijke, te Ie-

fen , voor al en voornaamlijk met alle aan-

dagt, nederflagtigheid deshertenen ftilte

Mm z daar
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daar toe van te vooren fig zelven bereiden

,

om daar door gedicht en verbetert te wor-

den ,• daar volkomentlijk byvoegende zijn

fchuliige plicht van gehoorzaamheid aan

de Koninglijke Majefteir onfen zeer gena-

dige fouveraine Heer en Opper-hooft ; in-

zonderheid met na te komen zijn Genades
zeerloflijkebeveelen en eerlijke geboden >

tot dien einde gegeeven en ingeitelt. Het
zal ook behoorlijk , ja , gantfch noodig

zijn ,'dat hy alle ydele eere , geveinfdheid

>

en alle vleefchlijke en verdorvene luften

achterzichlaatende, een wys verftandig

hert , een eerlijk voornemen > liefde , wel-

dadigheid , en eerbiedigheid mede brenge,

en zich ftil houde : om alfo zijn eigen zie-

le dies te beter te mogen [lichten , en geen

ander Chriftelijke Broeder in zijn devotie

en aandacht te beletten , vethinderen ofte

ftooren » tot dien einde alryd wel toefien-

de datter geen groote menigte van Volk
by den andeten zy» en dat geen uitleggin-

ge daar over anders gedaan werde, dan in

het Boek zelfs (laat ; en dat men voor al

hier naauw op lette datter onder eenige

Godtsdienftigeid of predikatie niet toege-

laaten werde dat iemant in defen Bybel

overluid kome te leefen ; of dat men op
fodanige tyd niet en difputere , twilte, of

zig ongefchikt draage ; invoegen dat ie-

mant met regt fig daar door geèrgert mogt
oordeelen , of reden hebben om zulks

kwalijk te neetnen en daar over moeyelijk
tezijn.

God bstvaare dm Koning.

L X X X l I ƒ.

Verhaal van 'tgeene Bonner , Bijschop van Londen , zijn Gecftlijkheid

aanbevoolcn of belaft heeft.

Scgifter. Bonner. Fol, jl,

ZEkere laften en beveelen metconfent
en uit autoriteit van myEdmond Bon-

ner , biffchop van Londen , gegeeven in

het jaar onfesHeere 1 541- en in het 3 4. jaar

der Regeringe vam onfen fouverainHeer,
Henrik de VIII. d®orGodsgenade,Koning
van Engeland , Vrankrijk en Yerland , be-

fchermer des Geloofs , en Oppér-hooft
hier op Aarden , onder God , van de Kerk
van Engeland en Yerland. Welke alle en

byzondere beveelen , door d' autoriteit

my van God en onfen fouverain Heer,
zijn Koninglijke Majerteit vergond , ik

vermaane, verzoeke, en ookgebiededat
alle Predikanten , VicarhTen , Parochia-

nen , Priefters , nevens andere onder de
Geeftlijkheid, hooft voor hooft , hoeda-

nig dat fe ook zijn, die daar onder myn

Bifdom en jurifdiólie van Londen forteren,

dezelve in alle deelen onderhouden, na-

I komen en volvoeren , voor fo veel als fe

1 yder van haar aangaan en zy uit kracht van

I
hunne gehoorzaamheid daar aan verbon-

I den zijn j en dat op ftraffe en boete die zy

{
fouden mogen lyden en haar opgeleid wor-

j
den, nu of t'eeniger tyd hier na, volgens

den inhoud van de wetten, plakkaten en
ordinantien van dit Koningrijk , ingeval

dat zy de zelve , of eenige daar van , ko-
men t' overtreden.

1. Dat gylieden hooft voor hooft, met
alle vlyt en getrouwe gehoorzaamheid on-

derhouden en nakomen zult, en, nauw
uiterfte vermogen , doen onderhouden ea

nakomen alle de byzondere ftukken van

zijn Koninglijke Majefteits genadigfte en,.

Godr
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Godvruchtige ordinantien en geboden,

door autoriteit van zijn Genade belaft en

uitgegeeven; en dat gylieden en yder een

onder U. L- bezorgen zult een copy daar

van te krygen, befchreeven of gedrukt ,

om alfo dien voigens de zelve te verkondi-

en ruchtbaar te maaken.

2» Dat yder Priefter, Vikaris en Paro-

chiaan alle dagen een Capittel uit den By-

bel voorlezen en daar over een verklaaring

zal doen, en dat volgens de gewooneuit-

legginge van d' eene Leeraar of d'ander,

by de Kerk van Engeland voor goed ge-

keurt en aangenomen : voortvarende van

capittel tot capittel, en aanvangende met
het Euangelium van Mattheus , tot het

einde toe van het Nieuwe Teftament ; en,

daar in fo neerftig geftudeert hebbende ,

zult gy de Schriftuur -plaatfen geduurig

onthouden, en de zelve komen opzeggen

en verhaalen, fo dikmaals als ik , ofie-

mant uit mijn naam, U.L. of iemant on-

der u, zulks mogt komen te belaften.

3. Dat yder een van U- L. zich verzorge

met en voorzien zy van een Boek dat hem
zelfs toekomt , genoemt d' ondertvvjinge

•dkn een Cbriften-menfcb , of de naam dra-

gende van des Biflchops boek ; en dat gy-

lieden en yder een onder u, daarinuzel-

ven oeffene , volgens de regelen voor de-

zen U.L. voorgedragen , of die hier na

U. L. voorgedragen zullen worden.

4. Dat gylieden , om wettelijke rede-

nen die de wille -keuren en ordinantien

van dit Koningrijk toelaaten, uwpredik-
ampt niet konnende waarnemen of moe-
tende abfent zijn

,
geen ander Perfoon

uw plaats laat bedienen, al eer gylieden

hem eerft voorgedragen zult hebben , en

dat hy van myofdoor mijn gedeputeerde

toegelaaten en daar toe bekwaam geoor- i

deelt worde. En om hier van wel verze-

kert te zijn en het zelve bekwaflmlijk te

konnen verrichten , fo is her dat ik alle

loontrekkende PriefterS binnen dit mijn

Bifdomen jurifdictie érnftlijk vermaane en

waarfchouwe , dat yder een van haar by de
bedieninge van zijn Predik-ampt tegen de
hoogtyd van S. Migchiel , Aardts-Engel

,

in eigen perfoon zich laat vinden} of an^

dersdatzy, voor gemelde hoogtyd, aan

my, den voornoemden Biffchop, of aan

mijn Stede-houder Generaal , ofaan ande-

re door my daar toe gedeputeerd , fodani-

geParochiaanen voor ftellen, welke, na
behoorlijke examinatie, van my ofmijn
gedeputeerde , bekwaam zullen worden
geoordeeld om haar plaats te konnen waar
neemen in haar afwefen. Als ook dat zy
op , of tegen de voornoemde Hoogtyd
aan myn gedeputeerden zullen vertoonen
genoegfaame difpenfatien door zijn Ko-
ninglijke Majefteit geautorizeert , die haar
vryheid gonnen fo wel om voor een tyd
haar t' abfenteren , als om meer bedienin-
gen , dan een , te mogen waarneemen.

5. Dar een yder Priefter , Vicaris en
andere Parochiaanen alle vierendeel jaars

eenmaal de ledemaaten van haare Paro-
chie openbaar van de Stoel af zullen ver-
maanen en belaften , dat zy in geenerley
manier onder haar zelven in het verborgen
iemandt komen te trouwen , maar dat zy 'c

geheel en al fo lang uitftellen tot dat zy den
Vader of Moeder ofeenige van de bloed-
verwanten of vrienden des Perfoons die

zulk een Houwlijks-contract gezintisaan
te gaan, daar by zien te krygen; of an-
ders twe of drie eerlijke Perfoonen, om
de woorden en manier van hun contract
t'aanhooren en aan te tekenen,- fozy an-
ders de fwaare ftraffen van de wetten tot
dien eindegemaakt , willen ontgaan.

6. Om verfcheiden fwaare mifdaden en
ongeregeltheden voor te komen , en vpor-
naamlyk de zeer verfoeyelijke zonden van
overfpel , het welke dikmaals is gebeurt'
by onachtzaamheid der Karfpei-priefters
met getroude Perfoonen uit te 'huwen , en
niet naeuwkeurig t' enderfoeken of klaar
bewys te hebben dat haare laacfte Mannen '

of Vrouwen voor het ingaan van zodanig
Mm 3 een,
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esn nieuw houwelyk te voren geflorven

(yn : Ibis het dat ik hiermede welernftlyk

wrufchouwe en fcherplyk verbiede alle

foortcn van Predikanten , Vicariffen, Pa-

rochianen en Priefters binnen myn Bifdom
en jurifdiclie of Rechrs-gebied , dac zy,

noch iemand onder haar , hun niet en ver-

ftouten om eenig Man of Vrouws-per-
foon , die te voren is getrout geweeft ,

t' iamen te geven in hare Kerken , Capel-

len of elders , voor en al eer dat gemelde
Predikant, Vicaris, Parochiaan of Prie.

fter daar duidelijk en volkomen berigt ,

bewys en verfekering van hebbe van de
dootdes Mans of des Vrouws, van hem
ofhaar, of van hun beide, diehy inden

Echten-ftaat komt te beveftigen; en dat

onder zeker hand-fchrift verfegelt met het

zej;elvan het Bifdom of de plaats daar hy

ofzy te voren gewoont hebben ; en dat op

boete van excommunicatie of arbitrale

correctie, volgens de wetten daar tegens

geftelt.

7. Dat gylieden alle, en ieder een in

hetbyfonder, die Predikanten , Vicarif-

fen, Parochianen zyt, en ook alle andere

loontrekkende Priefters enPaapen,alle kin-

deren in uwe Parochie of Karfpel , die

daarom by u mochten komen , zult leren ,

onderwyfen , en , na uw vermogen in ken-

nis en wetenfehap opbrengen ; of ten min-

iten haar lerenEngelfch lefen (van haarOu-
ders of Vrienden , die u daar voor konnen
betalen , een redelyk loon trekkende , ) op

dat zy te beter mogen leeren en weten wat

zy geloven , hoe zy bidden en leven moe-

ten om God wel te behagen,

S. Dat ieder Parochiaan t'allen tyden

ziirt uiterfte vlyt aanwende om zodanige

Perfoonen die met den anderen in twilt en

oneenigbeid leven met den anderen we-

derom te verfoenen, en te maken dat zy

in vrede , eendracht en liefde over een ko-

men , en malkanderen vergeven ; en dat

fo dikmaals en zo zeer als zy moeyelyk of

vertoornt mochten worden.

9. AU0 fommige ftyffinnige Perfoonen,
haare Parochianen, en fodanige wien de
forge hunner zielen aanbevolen is, eenf-
deeisuit boofheid, haat, nyden mifnoe-
gen komen te verfmaden en verachten j en
die ook ten dele om haar rouw en onge-
bonden manier van leven, gelyk als zy
het geheel voorleden Jaar gedaan hebben

,

te verfchonenen verbloemen, eindlykby
andere Priefters, wien defoige voor hare

zielen "niet en is aanbevolen , te biegie

gaan : hierom wil ik en veifoeke dat gy
aan de gene die in uwe Parochie zyn te

kennen geeft, dar geen geruigeniffen van
eenige van haare Karfpels-prielrers zullen

gelden, of dat diergelyke Pedoontn tot

des Heeren rafel nier en zullen toegelaten

worden , ten zy dat zy haar zelveneerfl
onderworpen hebben om by haar eigen
zie! ibrgers te bicgt re gaan (vreemdelin-
gen alleenlyk uirgefondert) of dat zy an-

derfins om zekeie iedenen en con^dera-
tien van groot belang van my , of mijn

gedeputeerde, daar van vry gefproken

zyn.

10. Nademaal darter een verfoeyelyke

en grouwelyke gewoonte doorgaans ïm
uwe Karfpels onder de jonge luiden en an-

dere boofaardige Perfoonen in fwang gaat

,

dat zy op Sondagen en Hoogtyden , onder

den Godtfdienft en het prediken van Gods
heilig woort, de bier-banken en kroegen

gaan befoeken , en aldaar ongeoorlofde

fpeelen aanrechten , vergefellchapt met
vloeken , fweren , dobbelen , dronken
drinken, Godtslafteringen en andere on-

geregeltheden j invoegen dat veel vrome
en godvruchtige Perfoonen haar daar zeer

aanitoten : zo is 't dan dat ik begeere en

U- L. gebiede dat gyden geenen die foda-

nige Tavernen of Kroegen in uwe Paro-

chien houden, aanzegt, dat zy voortaan

op zulke tyden in haare huizen fodanige

ongeoorlofde en godloofe byeenkomtfen

niet en zullen gedogen ,* noch fodanige

Perfoonen, om met de kloot te fchieten en
te
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te drinken op die dagen, huifveften; op

boete van excommunicatie, of anderfins

gefh aft te worden na dat de wetten van het

Land mede brengen.

11. Dat alle ziel-bezorgers twemaalin
drie maanden aan die onder haarKarfpel

forteren in het openbaar en van de Stoel

fnllen verkondigen dezeven doodlijke fon-

den en de tien Geboden : io dat het Volk
daar door kome te leeren niet alleen hoe fy

God, haaren Koning > de Hooge Over-
heid , en haare Ouders moeten gehoor-

zamen , eeren , en dienen 5 maar ook al-

lerley zonde en ondeugt fchuwen , vroom
en Godzalig leeven , en alfo Godts gebo-

den en wetten nakomen.
12. Nadien my van goeder hand berigt

is dat zpkere Priefters onder mijn Bifdom

en rechrs-gebied onfatfoenüjk en niet op

zijn Priefters plegen gekleed re gaan, en

haar onbehoorlijk laaten fcheren ; dragen-

de ook levryen en wapenen; 'twelkftryd

tegens alle heilzaame en Godvrugtige wet-

ten en ordinantien; gelykende hier mede
teel eer Leeken te zijn , dan geeftlijke per-

foonen ; waar uit lichtveerdige Perfoonen,

en ook andere onbekende, by wiendefo-
danige mogten komen , oorzaak mogten
nemen om te denken dat zy in haare woor-
den en werken haar zelven meerder vry-

heid mogen aanmatigen, toteenmerkly-
ke fchandvlek en lafter voor de Geeftlijk-

heid : derhalven omfodanigeenopfpraak
eneer-roovingin het toekomende voor te

komen , fo vermaan ik en belafte alle Pre-
dikanten , VicarifTen , Ziel-bezorgers

,

en alle andere Priefters, hoedanig datfe

ook zijn , die tegenwoordig refïderen of
woonen , of hier na binnen mijn Bifdom
en rechtsgebied zullen komen te refïderen

ofte woonen, datzy, en yder een onder
haar , van óefe tyd af voortaan een be-
kwaam en eerlijk kleed draagen, en haar
gordels na advenant ; waar aan men de fel-

ve t' allen tyden vande Leeken onderfchei-

den en voor die van deGeeftlijkheidfou

mogen kennen; voor fo veel als zy vande
ftraffe die de wetten in zulken geval heb-

ben geordineert , bevryd willen zijn.

13. Dat geen Predikant , Vicaris ofeen

ander gebenefii'eerde Peifooneen Paap de

Miffe laat doen, of binnen haar Kaïfpel

eenigendienfl bedienen , tenzy datzy my
daar eerft van verwittigen,ofde zelve Per-

foonen aan my, of myn gedeputeerde, met
haare promotie-brieven fendenjen dat ge-

melde Paap door my , ofmyn gedeputeer-

de, daar toe bekwaam gekeurt zal zyn.

14. Dat ieder Parochiaan ófziel-befor-

ger, niet alleen op de ftoel in zyn openba-
re predikatien en fermoenen gedaan aan

het volk , maar ook by alle andere bekwa-
me gelegentheden , allerley Perfoonen van
wat verftand dat fe ook zyn en die hem zyn
aanbevolen, veimaanen, waarfchouwen
en raden Ealdat zy haar onthouden van te

vloeken en van Godts heilige Naam , of
eenigdeel van Chrifti lichaam ofbloed te

lafteren. Als ook dat fy wel toefien en haar

wachten van te fweren, bannen, kyven,
fchelden , achterklappen , lafieren , liegen,-

of van te fnappen en te krakkeelen in de

Keik,voornaamlyk onder denGodts-dienft

en predikatie : mitfgadersook dat zy haar

van hoerery , overfpel , gulfïgheid en dron-

kenfehap onthouden. En by aldien dat zy

,

of iemand onder haar hier aan fchuldig be-

vonden werde, of daar van berucht is,

dat zy dan de zelve Perfoonen in ieder om-
megang of befoek -tyd , cf eerder, na de

zaak zal vereiflehen , bekent maken » op
dat alfo gemelde mifdadige , tot een voor-

beelt van andere , na behooren geftiafc

mogen werden.

15. Dat geen Priefrer na defen eenige

ongeoorlofde exercitien handhave , dik-

maals in de kroeg gaa , op eenige onbe-
hoorlijke tyden oneerlijke plaatfen befoe-

ke , ofmet lichtveerdig gezelfchap verke-

re, dan alleenlijk om zijn nodige affaire»'

1
teverrigtenj om alfo het gevaar dat daar-

op volgen mogt , t' ontgaan.

itf. Da$
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16. Dat in de Peft-tyd geen doodelig-

haameninde Kerk gebragt zullen worden
dan om in het Graf te zetten en van fton-

den aan met aarde toe te dekken» omalfo
alle vergiftige ftank en befmettinge voor te

komen.
17. Dat geen Priefters , VicariiTen nog

Parochiaanen gedogen dat ëenige kramen
van Koorde-danfers, Klucht-fpeelen &c.
in ofontrent baare Kerken en Capellen op-

gerecht werden , ftrydende tegens dit ons

ftricl verbod ,• en in geval zich iemandt
mogt verftouren en fohertnekkigzijnom
tegen dit ons verbod aan te gaan , dan zult

gylieden op (taande voet de naamen van

fodanigePeifoonen aanmy, mijnCance-
lier of andere mijne gedeputeerden te ken-

nen geeven; om volgens de wetten daar

oyer geftraft te worden.

1 3 . Dat alle Priefters in het preken defe

oider zullen onderhouden. Voor eerft,

zy zullen geen predikatien, van andere

mannen binnen 2. of 3 00. Jaaren herwaarts

gedaan , mogen op halen , maar als zy

preken zullen zy het Euangelium ofeen fe-

kere zend-brief dien dag toegeè'igent by

der hand nemen j het welke zy aan het

Volkduidlyk, onderfcheidentlijk, enon-
geveinfdelyk zullen voordragen en verkla-

ren en dat van het begin tot het einde toe;

verfoekende dat het volk met haar wil bid-

den , volgens het hedendaagfeh gebruik

by de Kerk van Engeland. Dit gedaan
zynde, willen wy dat een yder Predikant

het zelve Euangelium of dien zend-brief

desApoftels, ofdie beide» van begin aan

verklaare en uitlegge, niet na zyn eigen

fin en goeddunken, maar na de fin en me-
ninge van zeker Roomfche Leeraar , by

defe Kerk van Engeland aangenomen j en

dat hy in geenerley wyfe iets fal dryven

of ftaande houden, dan het geen hyt' al-

len tyden met d' eene of d' ander oude

Schryver zal konnenbewyzenen bevefti-

geu; doch vooral geen gevoelen dat niet

voorgoed gekent word opnaaien > om het

zelve te wederleggen 5 maar hy zal zulks

den geenen bevoolen laaten die voor zijn

Koninglijke Majefteit of voor my , den
Bifichop van Londen , toegelaaten wor-
den te Prediken. In welke Zend-brief of
Euangelium hy vlytig op zekere feer ftich-

telijke paflagien of Schriftuur- plaatfen fal

letten, waardoor de toehoorders tot ge-

hoorzaamheid en het plegen van goede
werken en tot bidden aangemaant en op-

gewekt mogten werden j en ingeval zeker

merklijke ceremoniën die de Kerk plag te

vieren, op dien dag, als 'er beftemt is re

preken , mogt vooi vallen , dan fal het wel
voegen dat de Predikant den toehoorders

de rechte zin en meeninge daar van verkla-

re , waar uit zy mogten komen te verftaan

wat fodanige ceremonie te zeggen heeft

,

en de felve tot haar eigen voordeden ftig-

tinge toepaflen. Geen Predikant fal ook
op de Stoel in het preken met fchelden of
lafteren mogen uitvaren, maar hy fal met
een koel , bedaart , befcheiden gemoed
en vriendijk gelaat uitleggen , verklaaren,

en voordraagen de voortreflykheidvande

deugd , en zig tegen alle grouwelyke fon-

den aanftellen , en die dapper beftraffen.

Yder Predikant zal ook zyn toehoorders

onderwyfen en leeren wat voor een gebed

men gewend is op dien dag te gebruiken en

waar de Kerk om bid , voornaamlyk op
dien dag , op dat het Volk gefamentlyk

met een hert , gemoed en ziel daar om
mag bidden ; en , natydts gelegentheid

fal hy haar voor oogen ftellen en te gemoet
voeren wat de Sacramenten beduiden en
te kennen geven , wat voor kracht en deugt
daar in fteekt, en hoe dat ieder menfeh
als hy fekomt te genieten, die met eer-

biedigheid en aandacht behoorde te ge-

bruiken. Dat hy ook aan haar verklare

waarom dat men de miffe fo hoog moet
achten en in eere houden , nevens alle

d'omftandigheden die daar toebehooren.

Laat fïg ieder Predikant hier voor wachten
dat hy zyn toehoorders met geen andere

Hiftorien
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Hiftorien voeden dan hy met zekere geap-

probeerde Schryvers kan goed maken en

verantwoorden. En als by nu alles , dat

hy voor die tyd te feggen en voor te dragen
heeft, verricht zal hebben, dan zal hy
met weinige woorden en beknoptlykhet

j

merg en pit van zyn gantfche predikatie
'

herhalen , en daar by voegen het geene
hem raadzaam zal dunken.

19. Datgeen Parochiaan,Predikant,Vi-
caris of eenig ander Prielter die binnen
mijn Bifdom of rechtsgebied zekere be
diening heeft , na defen zal toelaaten of
gedogen eenig Perfoon van wat ftant of
conditie dathyookzy, die minder is dan
een Bifichop , te preeken , een fermoen
te voeren, of het Volk in het openbaar iets

voor te draagen binnen haare kerken , Ca-
pellen, ofelders binnen haart Parochien

,

ten zy dat hyte vo:en vanonfen fonve^ain

Heer en Koning , of van my Edmond
,

Biflchop van Londen, of van mijn Can-
celier , daartoe vry verlof en-confent ont-

fange hebbe 5 en zulks bekomen hebbende,

zalhy dan aldaar ter plaatfe een verzegelt

gefchrift daar van aan gemelde Parochi-

aan , Predikant , Vicaris of Prieiter ver-

toonen , en dat voor den aanvang van zijn

Predikatie? fo zy anders de fwaare boete

en {haffen die de wetten ,
plakkaaten en

ordinantien daar op geftelt nebben, wil-

len voorkomen , en ontgaan.

20. Ik begeere, verzoeke, vermane,

waarfchouwe en gebiede u alle, en yder

van u in het byfonder , in de naame Godts,

dat gy alle deie mijne beladingen en b'-vee-

len , fo veel als er zijn , getrouwlijk ,

vlytig , en , na uw uiterfte vermogen ,

bthertigt, onderhoud en in 't werk ftelt

;

en dat gvlieden Priefters zijnde , bedie-

ning, ofgeen bediening hebbende, gebe-

nififeerde of geen gebenififeerde , binnen
mijn Bifdom en rechts gebied ,forge draagt

eencopy te krygenvan de zelve beladin-

gen, poinclen enartykelen , opdat gyfe,

volgens den inhoud daar van , ie beter

moogt onderhouden, en doen onderhou-

den.

De naamen van verbodene Boeken, aan de Parochiaanen over-

geleverr, in 'tJaar 1542. opdat zy dezelvemetdebygevoeg-
de naamen der Eygenaarsaanden Canceliervan den Biflchop

van Londen terhandmoogen beftellen , indien zy eenige daar

van binne haare Parochien komen te vinden , ofaantreffen.

ESn 'Dtfpuit tujfcben Vader en Zoon.
£en ver^oek^ van 'Bedelaars, d'ssfuteur Fifb.
d' Openbaartnge van den ^/inticbrifl.

Het doen der Biflcboppen.

Het begraaven van de (JtyCijfe , in het Sngelfch gerijmt.

Het Boek van de JMonn-\ Barns. Tvpe maal Cjedrukt.

Het Houwelijk^van TtndaH.

Tmdals verklaringe over Corintbe a..

Tmdals verfylaartnge over d' algemeine Zendbrief van joannes.

Het IS^ieuvoe Teflament van Tmdals over^ttinge , met zijn Voor-reden
voer betgantjcheBoekeen voor FaHliZcnd-bncfam denT^meynen.
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De Voor-reden geflek voor bet Engelfch Catecbifmus , door Marfbal,
1)e Kerk, van Johan T^aftaU.

Het ?{egifter, d' uitleggingen * aantekeningen op de kant, en een zieker Voor-
reden voor Patth Zend-briefaan de Romeynen; gedaan ofgemaakt doof
Thomas Mattheus , en Gedrukt buiten 's Landts \ ponder Privilegie •

ge/lelt in zijn Engelfeb Bybel.

L X X X I V.

Zekere flukken uit de Canonike wet hy een verzamelt , gedaan door BiJ-

fchop Cranmer, om te toonen hoe datfe noodivendigdienen verbetert

te worden. Het Origineel.

Ex M. SS. D. Stilliogfleet,

Diji- 22. Omnes de Major, & obedien.

folit. Extra. De Majorit'& obedient.

Unam Sanftam.

Die niet en wil bekennen dat hy onder

den Biflchop van Romen ftaat, en

dat de Biflchop van Romen van God is ge-

ordineert om het opperfte gefag en gebied

re voeren over de gantfche werelt , die

is een ketter , ende kan niet zalig worden

;

hy en behoort ook niet onder Chrifti fcha-

pen.

Diït. io. De Summa Ex communie at i-

onis , Nominat. 25. q. 1 1. omne.

De wetten van Koningen > fo ze tegen

de wetten en befluiten van denBiflchop van

Romen ftryden, zyn vruchteloos en van

geen kracht.

Difi. 19* 2,0. 24. 4.1 . Arefta memoria.

auotiens haceji z^.q.i. General. Vio

latores.

Alle de decreten, of alles wat de Bif-

fchop van Romen voor vaft befluit , be-

hoort alle Man geduirig t' onderhouden,
zonder fulks te wederfpreken

;
als zynde

Gods woort gefproken door de mont van

den Apoftel Petrus 5 en zo wie de zelve

niet aan neemt, dien baat het Catholyk ge»

loof niet » noch de vier Euangelilten j alfo

hy den heiligen Geeft laftert , en geen ver-
giffenis zal ontfangen.

35. q. r. Generale,

Alle Koningen , Biflchoppen, en Edel-
luiden , dewelke geloven of toelaten dat

men de decreten van den Biflchop van Ro-
men eenigfins mag overtreden, die zyn
vervloekt en voor God altyd ftrafbaar , als

overtreders van het Catholyk geloof.

Diiï. 21. Quamvis , & 24.4.1. Areüa
memoria.

Aan de Roomfche ftoel is niet onreins

nog onzuy vers j de zelve en kan ook niet

dolen.

35.4. 1 • Ideo defmten. ir rejudicata , de

jurtjurando licet ad Apoftolica II. 6.

de jurejurando.

De Biflchop van Romen is aan geen wet-
ten verbonden , en hy mag fo wel de geeft-

lijkheyd als de Leeken dwingen, dat fy zyn
decreten en Canonike wet aannemen.

5>. q. %. Ipji cun&a. Nemo*. q. <y. dudum
aliorum. 17. q. 4. Si quis de Baftif,

ifejus cffeBu Majores.

De Biflchop van Romen heeft de macht
en autoriteit om van alle menfehen te oor-

deelen , inzonderheid van d' Artykelen

desGeloofs , en dat zonder eenige Ker-

ken*
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ken-raad ; en de Perfoonen die fe veroor-

deelt heefc , kan hy abfolveren en vryfpre-

ken; maar niet een menfeh mag hem oor-

deelen » of zich bemoeyen met iets daar

hy een oordeel over geftreeken heeft: geen

Kayzer,Koning> Volk, noch ook de Geeft-

lijkheid } het is ook niet eenen mench ge-

oorloft om zijn magt in twyfel te trekken.

Gr.Duofunti^. q. 6. AliosNos SanSo-

rum juratos in Clement. De Hareticis

autejjïciund.

De BifTchop van Romen mag Kayzers en
Koningen excommuniceeren of uit de
Kerk bannen , haar afzetten , en haare

Onderdaanen van hun eed omflaan en van

haar te gehoorfamen j en alfo dwingen
om rebellie ofoproer te maken.
De Major. & obedien. Solit. Clement-

Defumma& re judicata. Pajloral,

De Kayzer is een Onderdaan van den

BifTchop van Romen j en hy maginwe-
reltfe zaaken des Kayzers vonnis herroe-

pen.

De EleB. if Elefti proprietate. Venera

bilem.

Het komt den RifTchopvar. Rompntoe
den Kayzer , na dat hy al verkoren is , toe

te laten of niet toe te laten 5 en hy mag fy n

Kayzerryk van het eene Landfchap tot het

ander laten overvoeren, ofdit ofdat Land-

fchap opdragen.

De Supplenda negligen. Pralat. Grand,

li. 6.

De BifTchop van Romen mag voor Ko-
ningen mede-helpers ordineren.

Diït. 17. Si modo. ^egula. Non licutt

multum. Concilia. 96. Ubinam.
Geen BifTchoppen mogen een Keiklyke

Vergadering aanleggen , ten zy dat fe van
deRoomfche Stoel daar toe geautorifeett

zy n ; en de Kayzer behoorde die niet by te

woonen , dan als 'er geloofs-zaaken ver-

handelt worden 3 die in het algemein alle

man aangaan.

i.q.C.

Men mag geen Petfoon* diefïgopRo-

?>

men beroept , eenig ongemak aan doen.

I. q. 3. Aliorum D*tf. 40. Si Papa:
Dijl. 9<$. Satis.

Niemand, behalven God alleen, mag
den BifTchop van Romen oordelen j want
al is het dat hy noch om zyn eigen noch om
een anders zaaligheid niet en geeft ; maar
ontallijke menigten vanmenfehenmetfig
na de Hel toe fleept ; evenwel mag niet

een fterflijk menfeh in de werelt fig ver-

ftouten om hem te berifpen : voor fo veel

als hy God genoemt word, mag geen

menfeh hem oordelen , alfo God van geen

menfeh geoordeelt mag worden.
E. !?. q. *.

De BifTchop van Romen vermag de»
Hemel voor de menfehen te openen en te

fluiten.

Dijt. 40. Non Vos.

De Paus neemt heilige Mannen aan 3 of
anders maakt hy fe heilig.

De pecunia. Dijl. I. Serpent.

Die den Paus of den BifTchop van Ro-
men een leugen in de hand fteekt, die is

Kerk-rover.

DeConfecra. Dijl. 1. Delocorumfrtecep-
ta. EccUfia. deElelt. & Eleftiproprie-
tate. fundamenta.

Niemand zal tot Romen rot een Raads-
heer, Kapitein, Gouverneur, of totee-
nige bediening verkoren worden, zonder
dat de BifTchop van Romen zulks eerft

komt toe te ftaan en daar volkomen zyn
confent toegeeft.

De Eletlion. ir EleHi proprietate, Vent-
rabilem.

Het ftaat aan den Paus om te oordelen
wat voor een eed onderhouden, of niec
onderhouden behoorde te zyn.

Dejurejurand. Si vero. 15. q. <y. Aw
thoritatem.

Hy vermag ook Onderdaanen t'ontflaan

van hun eed van getrouwheid , en haar
vry fpreeken van eeden die men behoorde
te houden.

De fora competent* Extmore. De donat*

Nn z intet
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inter virum & uxorum dependentia.

Quifilii [tint legitime pervenerabilem.

De Elelï. & Eletti propt ietate funda-
inenta* Extravag. de majorit. ir obe-

dient. Unam SanBam. De judiciis

Novit.

De Biffchop van Romen is Rechter over
wereldfche zaaken » en heeft twederley

fwaarden , een geeftlijke en een wereld-

lijke.

De Hareticis Multorum.
De Biffchop van Romen heeft magt en

autoriteit om de mentenen te doen vatten,

en aan boeyen en ketens vaft te zetten.

Extrav. de confuetudinefuper Gent es.

De Bifïchop van Romen mag Koningen
dwingen om zijn Gezanten t' ontfangen en

aan te neemen.
De Truga i? face* Trugas.

Het behoort ook aan hem om vrede te

maaken > en te gebieden dat men Te zal

onderhouden , of niet onderhouden.

De Prcebend. & dig. dileBus& li, 6. licet.

Te handelen van alle geeftlijke promo-
tien komt den Paus toe.

De Eccejfibus Pralatorum. S^ui untre.

De Biffchop van Romen mag Bifdom-

men met den anderen vereenigen , en , na

zyn welgevallen , onder een fmelten.

Li. 6. depxnis Felicum.

De Paus Bonifacius de VIII. heeft fo een

gantfeh eenzydig en onredelyk decreet ge-

maakt , als men ooit van gehoort ofgefien
heeft, tegens de gene die haar verklaren

geen vrinden te zyn van eenige Roomfche
Cardinalen, of van eenige geeftlykePer-

foonen , behorende aan het Hof van den

Bifïchop van Romen.
Disl. iSXonfulendumé Dift.yd. Si lm-

perator, ii. q. I. Ex-Chricus. Ne-

mo nullus. Clcricum , &c. & q. z. Si,

•veto de Sentent. Excommunieation.
Si Judex q. Z. q. %. S* quis de foro

eompetent. N«////j\ Siquibus. Extranf-

vnifta* De fora compet. in 6, Sccula-

res.

Leeken en mogen over geen geeftlyke

Perfoonen Rechters zyn , noch haar dwin-
gen om haar ontwyfelbarefchulden te be-

talen j maar de BifTchoppen alleen moe-
ten daar Rechters van zyn»

Deforo competent. Cumfit liect.

De Regenten der Kerke mogen de geene

die haar verongelijken daagen ofroepen,

waar zy willen , het zy voor een geeftlyke

of wereldli jke Rechter.

Idem ex parte DileBi.

Een Leek geftroopt zijnde mag zijn Vy-
and voor een geeftlijk Rechter dagvaarden,

't zy datdeLeen-heeren zulks willen toe-

ftaan , ofnier.

Ibidemfignificajli , if il. q. i. placuit.

Een Leek mag zijn zaak aan een geeftlyk

Rechter over geeven; doch geen geeftlyk

Perfoon aan een wereldfch Rehter , zon-
der confent van den Biffchop.

Ne Clerici vel Monachi. Secundum.

Leeken mogen geen leen-goederen be-

zitten.

De fumma Excommunieat i»ni s . Nsm.
extra. De pecuniis & Rgmijf. iirc.fi.

Al wie ccuigv. wetten maakt of be-
fchryft, ftrydende tegens de vryheden der
Kerke; en alle Koningen , Regenten en
RaadtS'heeren , alwaar zulke wetten ge-
maakt of fodanige oidinantien onderhou-
den worden , mitfgaders alle Rechters en
andere Perfoonen die de zelve uitvoeren ;

en alwaar zulke wetten en ordinantien van
oudrs zijn j;cmaaki en gebruikt geweeft

,

fo wie de zelve in zijn boeken niet door
haalt, die word info fwaren ban gedaan,
dat hem niemant anders , dan alleen de
Biffchop van Romen , daar van kan ont-
flaan.

De immunitate Ecclefia . Non minus ad
ujus quia quttm & in 6. Clericis.

De Geeftlijkheid mag tot onderftant in

een algemeene nood niet doen , dan mee
toeftaan van den Biffchop van Romen ; hec
isook geen Leek geoorloft op de Geeftlyk-

heid eenige fchattingen of latten te leggen.
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D/'#. 97. Hoc Capitulo ir 03. Nullus &
qutefequitur. Non a'ix cutn late.

Leeken mogen haar mee hecverkiefen

van geeftlijke Perfoonen nietbemoeyen

,

noch met iets dat haar toebehoort.

De jurejurando. Nimis.

De Geeftlijkheid en behoord geen eed

van getrouwheid te doen aan haar wereltfe

Overheid » ten zy datfe wereldfe goederen
onder haar gebied bezitten»

Diji. 96. Bene quidem. 12. q. 2, Aj>oJlo-

licos. Quifquis.

Kerklijkegoederémagmengeenfins ver-

vreemden, maar al wie de zelve aanneemt
of koopt j moet de zelve wederom geeven;
en by aldien dat de Kerk eenige erve of(luk
landts heeft dat weinig of niet waardig is,

evenwel zal men het zelve aan den Koning
niet geven; doch wil het de Koning immers
koopen, de koop en zal niet mogen gelden.

13. q. 2. Nonliceat.

Het is den BifTchop van Romen niet ge-

oorloft eenige Kerklijke Landen te ver-

vreemden of te verpanden om allerley

voorvallende noodzaaklijkheid , ten zy

omhuifen in Steden gelegen, en die vry

veel koften van t' onderhouden.

Dift.96. Quisnunquam , 3. q. 6> Ac-

cufatio Ii. q. 1. Continuanu IIut Tefti-

rnonium T{elatum Experienci<e. Si

quifquis. Siqua-Sicut slatuimus. Nul-
lus dePerfona. Si quis.

Koningen behoorden de BilTchoppen en

de Kerklyke Decreten te gehoorzaamen,
en haar onder de BilTchoppen te buigen ,

maar geen Rechters over haar te zijn ;

want de Biffchoppen behoort men re ver-

draagen , en het betaamt haar niet te ftaan

onder het oordeel van een Leek.

De Major, ifobedient. Solit,

Koningen en Vorften behoorden geen

BilTchoppen de laager hand re geeven maar
de eere om voor haar op te ftaan, en ne-

gens haar te doen zitten.

1 1. q. I. QuicunqueRjUtum. SiquiOm-
nssVolwnut. Placuit.

I Over allerlei zaaken , hoedanig dat fe

ook zijn , 'tzy geeftlijke of wereldlijke,

behoorde de geeftlijkheid een oordeel en

uitfpraak te geeven.

Ibidem Omnes.

Geen Rechter behoorde het getuigenis

van eenen BilTchop af te flaan, al is hy il egt s

alleen.

Ve Hareticis ad abolendam , & in Cle-

mentiniut officium.

Al wie van de Sacramenten anders leert

of oordeelt dan de Roomfche Stoel leert

of pra&ifeert , en alle die de zelve Room-
fche Stoel voor Ketters verklaart , diezyn
in den ban gedaan.
En de BilTchop van Romen mag alle Po-

tentaten en andere menfehen by eede
dwingen om t' onderhouden en te doen
onderhouden al wat de Roomfche Stoel fal

ordineren in 't ftuk van Kettery en de voor-
ftanders daar van,- en die fighier in niet

gehooifaam aanftellen, de zelve maghy
uit haare bediening zetten.

Clement. De reliq. i? venerat. SanBorutn.

Si Dominus extravag. De reliq. is ve*

nerat. Sanftorum.Cum per excelfa: de

poenitem. & remiff. antiquorum, &
Clemen. Unigenitus. Quemadmodum.

Men verkrygt vergevinge van zonden
met zekere Hoogtyden t' onderhouden ,

en zekere pelgrimagien te doen in het ju-

bel-jaar , ea op andere voorgefchrevene
tyden , uit kracht van de Paus zyn pardon.

De preemiis 4$ remijjionibus extravag.

ca. 3. Etfi Dominici.

Al wie mifdoet tegens de voorrechten
en vryheid der Kerke, of eenig verbod
dat van Romen komt overtreed ; of eenig
verraad fmeed tegen de PeiToon , of tegen
d'ordinantie van den BilTchop, of de
Stoel van Romen; of in eenigerwyfe den
gemelden BilTchop ofStoel offenfeert , on-
gehoorfaam is of wederfpannig; of die een
Priefter om het leven brengt ,• of fig tegens
de Perfoon van een BifTchop ofeenig ander
geeftlyk Perfoon vergrypt; ofalwieecni-
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ge Pelgrims naar Romen reifende , of de

geenc die aan het Hof van Romen iets te

verfoeken hebben onder wegen aanrand ;

of die de Landen daaraan behorende, of

aan eenig Kerk , het zelve Hof van Romen
inmediatelyke onderworpen zynde , aan-

tal!: > plondert , onthoud > of verwoeft ;

of die beletten dat Rechts -zaaken haar

loop by dat Hofniet en mogen hebben » of

die zeker Kerk of geeftlyk Perfoon eenige

nieuwe reële of Perfonele laften op leggen:

endoorgaans alle andere Perfoonen die in

zaaken daar de Bulle van vermeld
,

("die de

BifTchoppen van Romen gemeenlyk op een

Donderdag daar toebeftemt afkondigen.)

mifdoen .-alledefePerfoonenkonnendoor

geenPriefter, Biflchop, Aarts-BifTchop

,

noch door iemand anders» dan alleen van

den BifTchop van Romen of doorzynex-

prefle toelatinge , geabfolveert of vry ge-

fproken worden.
2. 4. q. %.

Het pionderen van geeftlyke Perfoonen

of arme luyden , hangt aan het oordeel der

BifTchoppen.

23- 9. f.

Hy en is geen Doodflager die een geëx-
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communiceerde Perfoon doodflaat.

Dift. 61, libi Domino de fumma Ex-
communie adonis. Sijudex.

Hier fou men noch mogen byvoegen
d'allerwreedfte en verfoeyelijkfte eeden
die de Paus van Romen de Kayzers af-

perft.

In Clement. Dejurejurando f^omani Dift.
6. 3. Tibi Domino.

De Confecrat. Dift. I . Sicat.

Het is beter de toeheiliginge na te laten,

als te doen op een ongewyde plaats.

De Confecrat. Dift. 5. Dehismanus , ut

rerum.

De beveftiginge door iemandt anders,

dan door een BifTchop, bedient , is van
geen kracht , noch geen Sacrament der
Kerke ; de beveftiginge behoort men ook
in meerder eere te houden dan den doop;
en geen menfeh kan door den doop een
Chriften worden zonder beveftiginge.

Depoenitent. Dift.i. Multiplex.

Een boetveerdig menfeh kan geen ver-

geevinge zijner zonden bekomen , dan
met den Priefter daar ootmoedig toe ce

verzoeken.

L X X X V.

Ben Gehod om de geleden in d' Engelfche taalin druk uit tegeeven ent$

gehruiken : den Heer Biföchop van Londen toegeftiert.

Regiftcr- Bonner. Fol. 4?.

ZEer Eerwaardige Vader in God, recht

trouwhertig en wel beminde , groete-

nis. Wy laten u weten, dat wy aan den el -

lendigenftand van het gantfche Chriften-

dotn gedenkende , en tegenwoordig , be-

halven alle andere fwarigheden , met d' al-

lerwreedfte oorlogen , haat en oneenig-

heden fo feer geplaagt zynde, als datby

na geen plaats onder hetzelve (het geheel

daar van geraakt zynde tot een feer'naeuwe

hoek) in een ftand is van goede vrede,over-

een kominge en eendracht ,• welks hulp en

heel - middel alle menfehelyke krachten

verre overtreffende , van hem afgebeden

moet worden die alleen onfe begeerte en

fmekinge kan voldoen, en nooit iemand
verlaat noch verftoot die op hem vaft ver-

trouwt , en in tyd van noot, hem getrouw-

lyk
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lyk aanroept,- tot wien ook de heilige

bladeren ons aanmoedigen om onfen toe-

vlucht te nemen en hem re fmeken om hui-

pc ; zyn wy devhalvcn gerefolveert dat ge-

duirig voortaan generale proceffien, in

alle Steden, Dorpen, Kerken en Paro-

chien van dit ons Koningryk, gefeid en

gefongen werde , met zulk een eerbiedig-

heid en aandagt als daar toe vereifcht

word en betaamt. Alfo voor defen de ge-

mene man , fo by gebrek van goede onder-

wyfinge, als uit onkunde > niet verftaan-

de iets van die gebeden welke men plag te

zingen of te zeggen , feer traag rot de pro-

ceflie, voor defen daar roe belaft zijnde,

gewoon is te komen : fo hebben wy dan

in onfe eigen taal zekere Godvruchtige ge-

beden laaten uitgaan, die wyu hier mede
toezenden, alfo wy ons zonderling verla-

ten en een groot vertrouwen hebben op uw
Godvruchtig gemoet en ernltige begeerte

om Godrs eere en de rechte aanbiddinge

van zijn Allerheiligfie Naam te verbreiden

indatLandfchapvanons u toevertrouwt;

wy laaten u over zulks óe{e onfe wille en

begeerte toe komen» niet omflegtsvoor

een maand of twe onderhouden te worden,

en daar na te verwaarloofen , gelijk als

met> met andere onfe beveelen , daarwy
ons niet weinig over verwonderen , te

werk gegaan heefr ; maar op dat fo wel de-

fe als andere onfe beveelingen ernftlijk

voortgezet mogten worden door aan het

Volk goede vermaaningen als anderfins te

prediken, en dat in zulker voegen datzy

de Godvruchtige fmaak daar van in haare

zielen gevoelende , de zelve met een God-
zalig , vrolijk en dankbaar hert mogen
aanneemen , omhelfen en , na behooren

bywoonen. Weshalven willen wy en ge-

bieden u, fo als gy het voor ons foud wil-

len verantwoorden , niet alleenlijk dat gy
<is(e gemelde gebeden doet publiceren »

frequenteren en opentlijk gebruiken in alle

Steden, Dorpen en Parochien van uw ei-

gen Bifdom ; maar ookomditonswelbe-
haagen aan alle andere Biffchoppen van
uwe Provintie te kennen te geeven; op
haar verzoekende en haar belaftende in on-
fe naam, en uit kracht hiervan , het fel-

ve daaar na te doen en uit te voeren. Wy
willen dat gy naauw agt neemt hoe zy met
het uitvoeren van dit onsgebod voortva-

ren, en ons verwittigt of'ereenige mog-
ten zijn die zulks niet vlytigbehenigenj

waar op wy ons verlaaten.

TotS. Jamis Junj—in hu 3 6. Jaar onferRggeringe.

d' Opfehriftivat aan den Aardtsbiftchop van Canteiberg.

L X X X V I.

Artykelen by Schaxton , onlangs gewezene BiJJchop van Sarum 3

aangenomen.

ïlegift. Bonner, Fol. xao.'

1. ^~>Od Almachtig , door kracht

VJT van zy° woord , als het de Prie-

fier in het confacreren van de Hoftieuit-

fpreekt , verandert het Brood en de Wijn
'm het natuurlyke lichaam en bloed van on-

fen Saaligmaker Jefus Chriftus,- fodatna
de confacratie of heiliginge daar geen lub-

ftantie van Brood en Wyn overblyft , dan
alleenlyk de fubfiantie of het welen van

Chriftus, GodecMenfch.
2, Pis
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2. Ditgebenedyt Sacrament, eenmaal

gehtiligt zynde , is en blyft noch het waar-
achtig lichaam en bloed van Chriftus onfen

Heiland , hoewel dat het bewnait , en
niet van ftonden aan omgedeelt word.

3. Dit zelMe g-.-fegent Sacrament ge-

heiligt zynde > word , en behoort ook ,

waar het is , aangebeden en Goddelyke
eere bewefen , nademaal het is het lichaam '

Chrifti onaflcheidlyk met de Godheid
vereenigt.

4. De Kerk, door den dienfi: des Prie-

fters, offert daaglyks in de MilTe tot een

offerhande aan God Almachtig het zelve

lichaam en bloed onfes Saaligmakers Jefu

Chrifti , onder de gedaante van brood en

wyn ; ter gedachtenis en omvooroogen
te ftellen Chrifti doot en bnter lyden.

*). Dit zelve lichaam en bloed welke in

deMifleopgeofrert worden
3
dienen eigent-

lyk tot een zoen- offer en voldoeninge voor

de zonden der Werelt ; aangefien dat het

het zelve is in wefen het welke aan het

Kruis tot onfer verloflinge op geoffert is

geweeft : d' opheffinge en actie des Prie-

iters is ook een offerhande van lof en dank-

iegging aan God voor zyne weldaden, en
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flechtshet Brood haar deelachtig gemaakt
word , nademaal dat in yder van beide ge-
daanten de geheele .Chriftus, beide lig-

haam en bloed begrepen is.

S. Het ftrekt tor geen verkleyninge van
de kracht derMiiTe, of fchoondePriefter

het Sacrament alleen geniete, en niemand
anders nevens of met hem.

,9. De Miffe in dit Koningrijk van Enge-
land gebruiklijk, komt met d'inftellinge

Chrifti over een ; en wy hebben in defe

Kerk van Engeland het waarachtig Sacra-

ment , het welk is het waarachtig lighaam

en bloed van onfen Zaligmaker Chriftus j

onderde gedaante van Brood en Wyn.
10. Chvifti Kerk mag vry (gelijkfeook

gedaan heeft en noch doet) zekere Prie-

llers ordineren tot bedienders der Sacra-

menten , al preken zy niet , noch zulks

mogen dnen.

11. Pnefters , door d'ordre des Prie-

lterfchaps , eenmaal Gode toegeëigent

zijnde , en alle fodanige Mannen ofVrou-
wen die met voor bedagten raad Gode een

gelofte gedaan hebben om kuifch en eer-

baar te leeven ofin een weduwen-ftandt,
dietï is het ongeoorloft te trouwen , na dat

niet de voldoeninge voor de zonden der
}
zy gemelde ordres aangenomen , of ge-

Werelt, nadien dat alleenlyk Chrifti ly- loften gedaan hebben.

den toegefchreven moet werden
6. Gemelde offerhande , op zodanig

een wyfedoor den PriefterindeMifTege
offert , is krachtig en profijtlyk fo voor de

levendige als dooden , hoewel het in 's

menfchen vermogen nietenbeftaar om te

of hoe groot de ma

12, In het verborgen te biegten voegt

wel, en behooid ook in Chrifti Kerké^te

blyven , onderhouden en gehandhaaft te

werden.
1 3. De voorwetenheid en predeflinatie

van God Almagtig , hoewel dat (e in haar

zelven onfeilbaar zijn, verbinden hem niet

in zijn doen tot fodanige noodzaaklykheid*

ofhy mag de magt van zijn eigen wille of

befchryven hoe veel

,

te van de kracht daar van is.

7» Het is niet nod;g dat het Sacrament ' wij

des Altaars* onder beide gedaanten van
f

verkiefinge vry gebruiken, niettegeftaan

Wyn en Brood het volk toegedient wor- 1 de de gemelde voor-wetenfchap of pre-

den 5 het is ook geen mifverftand dat I deftinatie.

1/; Nicolaas Schaxton gehove met mijn hert en belyde met mijn mond dat alle defe

boven verhaalde Artykelen in alle dcelen waarachtig %ijn.

JV* defpicias Hominem avertentemfe apeccato , nequeimproperes ei: memento rjuoniam

Qmnes incorruptionefumur - Dat is : verfmaad nog en verwytgeenen Menfche die hem
van jonden afleert: gedenkt dat wy alle ïlrafiveerdig^ijn, Ecclefiaftic. S. 6.

LXXXVII. Een
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L X X X V I L

Een zeker Brief van Lethington , Geheym-fchryver van Schotland ,

gefchreeven aan den Heer Willem Cecil , Geheym-fchryver van de

Koninginne van Engeland ; over het recht dat, de Koninginne van

Schot/and heeft tot de Kroon van Engeland: waar uit blykt dat de

Koning Henrik zijn uiterfte wille ofTeflament niet en heeft onder-

tekent.

Ex- IA* SS» D. G. Petyt.

HEc kan my niet onbekent zijn hoe
fommige haare Majefteirs uitheem-

fche geboorte voorwerpen, daaruiroor-

deelende dat zy geen recht altoos en heeft

tot de Kroon van Engeland. Hoe een voor-

ftander in Engelard van myn Koninginne

haar zaak defe tegen werpinge weet te we-

derleggen weer gv wel : hoewel dar ik een

geboren Schorlman zynde. niet en wil ieg-

gendat.her onder uw natie in twyfel ge-

trokken word ofhet Koningryk van Schor-

land onder de K i oon van Engeland al (raar,-

en hierom hebben die van Engeland in

verfcheiden Plakkaten voor den aanvang

van haar ooi log in verfcheiden boeken me-
nigmaal gey vert om te bewyfen dat Schot-

land aan Engeland verplicht is onderdanig-

heid en getrouheid te tonen. UweHifto-
rien en zyn daar ook niet vreemd van.

Hoedanig het uwe Rechts-geleerde ver-

itaan en wat het algemein gevoelen van
defe zaak is, weet gy beter als ik> en

kunt daar ook beter van geinformeert

worden; alfo dit argument tot uwer ver-

dadïnge gevoeglyker dient dan tot myne.
Uit defe tegenwerpinge van haar uit-

heemfche geboorte fpruit noch een ander

gefchilof twyfelinge, te weten, ofPrin-

ienkonnendede Kroon erven; ingeval de

Kroon ledig kwam teftaan, niet daar van

verfteken zyn en te rekenen voor gemeene
Perfonen; alfo zy vreemdelingen zyn en

geen ingeborene borgers van Engeland.

Gy weet hoe het in dit geval, enïndïer-

gelykemeer, met een Kroon gelegen is:

de erfgenamen van een Kroon , fo wanneer
als fe daar toe bekwaam zyn , worden ver-

fchcidentlyk onderfcheiden en hebben vry

meer voorrecht boven andere Perfoonen

;

veele werren voor andere Perfoonen inge-

(telr , hebben geen vat aan een die een

Prins of een Konings Soon is: dit heefc

mengefien aan Henrik de VII. dewelke,

een Onderdaan zynde, aangeklaagt wierd:

fo wierden ook Eduward de IV. en zijn

Vader Richard Plantagenet beide aange-

klaagt, dies niettemin hadden zy recht toe

de Kroon, en zy zijn daar ook beide aan

geraakt. Onder andere geeven hier van

openbaar blyk ,
(fo ten opzigt van het on -

derfcheid in Perfoonen alsdatd'uitheem-

fche geboorte in het fïuk van de Kroon fo

feer geen plaats gryptalsin gemeene Per-

foonen: ) de veelvoudige ondervindingen,

fonaalsvoordetyd van Willem de Con-
quefteur , van uw eigen Koningen. 2. Hiel-

en kan ik niet nalaaten van op te haaien

Henrik de II. Zoon van de Kayzerin Mag-
dalena, en Richard van Bordeaux, zoon
van de fwarte Prins : en dat te meer moet
ik dit hier aanroeren, om dat zy geen van
beide des Konings van Engelandt Zoonen
waren, en by gevolg geen Enfant du J^oy, fo

men het woord in fo een naauwe bereke-

ning mag neemen. En tot nader en klaar-

der bewys dat het in uw Koningrijk een al-

Oo gemein



2pO

gemein wet altydisgeweefldat, in'tftuk

van de Kroon te erven, een uitheemfche

geboorte zulks niet en heeft verhindert :

fomoetikuindagtig maaken het geenein

het 2<). Flakkaat van Eduward delll. ge-

fchrevenflaat» alwaar vermeit word, dat

dit altyd de wet is ge weeft : waarover,
fo het u noch geheugt

,^ gy en ik^ in myn
Heer Licefters kamer , aan het argueren

raakten, by occafie van d'intrekkiegeof
verkortinge van Raftals macht, als wan-
neer ik u iets totdefe zaak dienende ver-

haalde, en aanwees. Daarenboven deze
woorden Infante en Voorfaaten zyn in

prddicamento ad aliquid , en by gevolg fo-

danig op malkanderen llaande, als dat de

wet daar me niet voor en hadde om dit

woord {infante) zo naeuw te bepalen dat

daar door alleenlyk verftaan zouden wor-

den de kinderen uit des Konings lendenen

gefproten, maar dat het fig ook uitftrekt

over andere erfgenamen die daar na moch-
ten komen > doch ingeval dat fommige
neuswyfe immers willen kibbelen over het

woord [Infante) laat dan hun by provifie

tot antwoord dienen de meninge van dit

woord {Voorbaten) alfo gy flet datter , vol-

gens de Rechten , tuffchen Soons, Neven,
en Kinderen geen onderfcheid gemaakt
wierd , te weten , tuffchen die van het eer-

Ite bed en die na kwaa men •' Libererum ap

•

-peüatione comprebenduntur nonSolum Filii
,

vtrum etiam Nepotes, Pronepotes , Abne-

potes , èrc. dat is: onder de benaminge van
kjnderen worden niet alleen begrepen de "Zoons,

maar oo'n. de Neven , achter-kinds-'xjndcrcn ,

na-aebtcr-kinds-kjnderen , èrc. By aldien

<iatgyde reden waarom dat een uitheem-

fche geboorte buiten gefloten word over-

weegt, dan zult gy konnen mereken dat

hetfo nodig niet en was in denftandvan
een Prins als van gemeene Perfoonen.

Daarenboven weet ik dat de Koningen en

Koninginnen in Engeland dikmaals Prin-

ceflfenenPrinfen van Europa, diegantfeh

vreemt en uiiheemfch waren , getrout
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hebben. En fo heb ik ook verdaan dar zy
alle fo wel de kinderen der Koningen als

der Koninginnen van Engeland daarvoor
gehouden hebben ? dat zy de fucceflie van

die Kroon niet en mochten erven , niet

tegenftaande dat haare Nazaaten buiten

's lands geboren waren: en hier in beroep

ikmyopalle Chronyken, ophaarhuwe-
lyks-Contraden , en op alle Koningen des

Chriftendoms. Want offchoon Engeland

een edel en machtig Land is, nochtans

heeft d' infigt van d' enkele alliantie en

douarie defe groote Koninginne fo feer niet

bewogen om zo dikmaals te trouwen, als

d'apparentie van in de Kroon van Enge-

land te mogen fuccederen. Defe zaak en

kan my t' eenmaal niex onbewnft zyn , na-

demaal dat ik met u eenerley bediening be-

klede. Daar is een houwelykscontracl in-

gegaan tuffchen den Koning, de Groot-

vadervan defe Koninginne wien ik diene>

en de Koninginne Margarieta » Dochter

van Koning HenrikdeVII. door wien het

rechtop myn fouverain Koninginne geval-

len is; wat haar Vader in den fin hadde

om haar uit te huwen , weet de werelt

,

uit het gene in de Chronyken van Polido-

rus Virgilius gefchreven ftaat, al eer gy
(dunkt my) ofik geboren was; ten minften

wanneer men weinig dachte dat defe zaak

op de baan zou komen. Daar is nog wat an-

ders dat men tegen myn fouverain Konin-

ginne heeft in te brengen, het welke > als

men het eerft infiet3van eenig belang fchynt

te zyn , gegrondvefl op zekere ftatuiten ge-

maakt ten tyde vanKoning Henrik de VlÏÏ*

naamlykin het28. en 35. jaar zyner re-

geringe , waar in hem volkomen macht en

autoriteit gegeven wierd om te fchenkeo

,

difponeren, ordineren, afligneren, de-

klareren ,en ,volgens zyn Plakkaaten onder

zyn groote zegel , ofanders by Teftamenre
befchreven , en verfegelt met zyn eigen

hand, te bepalen wie van tyd tot tyd daar

na in zyn Ryk ofKroon fou fuccederen &c
Van welke Kroon, alfo fommige gedurig

willen
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willen (taande houden, gedifponeertis,

en by Teftamente van gemelde Koning
Henrik de VIII. van hem zelven onder-

tekent met zyn eigen hand voor zyn doot

,

opgedragen aan de kinderen van Madam
Franfijntje, en aan Eleonora, Dochter
van Maria de Koningin van Vrankryk

,

jongfte Dochter van Henrik de VII. en van
Charles Brandon Hertog van Suffolk; in-

voegen geoordeclt word dat de Koningin-
ne van Schotland , en alle andere, Daden
loop van erffenis , door defe omftandighe-
den van de Kroon van Engeland uitgeflo-

ten is en verfteken blyft : zo dat het alle

Onderdaanen wel voegt, fodanïg als ik

ben , te fpreken na dat het my toefchynt

,

met zedigheid en refpecl , van Koningen ,

van haare Regeringen en manieren van

doen j evenwel kan ik niet nalaten , als

in het voor bv gaan , te feggen dat de

Chronyken en Hiftorien van dieeeuwe,
en uw eigen gedrukte Plakkaten noch in

wefen, de regeringe van dien Koningin
die tyd groodyks fchenden en onteeren.

Maar om nu ter zaake te komen, wat
recht ofgerechtigheid beftont toch hier in

dat men een ftammeofliniivan uitheem-

fche Prinfen van alle mooglykheid en moe-
derlijk recht , door een burgerlijke wet of
ordinantie, gemaakt in die, fo als fom-

mige die zouden noemen , verwarde tijd,

fou onterven en berooven, zeggende dat

men alfo bet boekje te bovenfou raaken j ja
,

dat men de rechte Erfgenaamen buiten

haar recht en eigendom fluit , zonder haar

,

ofiemant van haar t' ontbieden , en te hoo-
ren wat zy in te brengen mogten hebben.

Wel te recht mag menzeggen, dat zulk

eenindirecten handel en manier van doen
niet te verfchoonen nochtelydenis; dog
aangezien het geene airede gedaan is niet

en is te herroepen, ten zy dat zekere ge-

wigtige omftandigheden gemelde bepaa-

linge en gefteltenis van de Kroon komen te

vernietigen.

Laat ons dan nu eens mee bedaarde fin-

nen overwegen de manier en onhandighe-

den, waar door Koning Henrik de VIII.

byfeker ftatuit de macht fou hebben om
van de Kroon te difponeren. Hem word

,

of is, een twederley formulier voorge-

fchreven j het welke hy niet en mag over-

treden, te weten, ofdoor zyn Plakkaten

verfegelt met zyn groot fegel , ofdoor fyn

uiterfte wille met zyn eigen hand onderte-

kent : want in defen extraordinary voor-

val was hy verbonden aan een ordinary en

precys formulier; het welke niet onder-

houden zijnde , fo en konne de Plakkaaten

noch het Teftament of d' uiterfte wille het

doelwit niet bereiken > noch effect forte-

ren. Om nu te toonen dat het Teftament

van hem zelfs» niet en was ondertekent 5

gy weet immers dat hy lang voor zijn dood
nooit iets met zijn eigen hand plag te zege-

len ; en in de tyd zijner ziekte wierd hem
dikmaals gevergt het belchreeven Tefta-

ment te willen onderteikenen , doch hy

heeft het altyd afgeflagen ; en hetfehyne

dat God hem niet heeft willen laaten

voortvaaren met een daad fo nadeelig en

fchadelijk voor zijn Nicht, de regte Erf-

genaam des Kroons. Hier op de doot nu
vaft naderende, zo hebben zekere Per foo-

nen, u fo wel bekent als my , Willem
Clark , eertyds Dienaar van Thomas Hen-
neage , op gewaande Teftament een ftem-

pel doen feiten ofdrukken, want het heeft

nooit anders ondertekent geweeftjen nog-

tans hebben zyffommige nende meer op
eerfucht, en andere op haar eigen intreffc

dan op een vroom en rechtveerdig handel)

verfcheiden eerlyke Heeren die op des Ko-
nings Perfoon in verfcheiden vertrekken

paften,met haar hand-fchrift doen getuigen

en beveftigen den inhout van dit voorgege-

ven Teftament , als ofhet met des Konings

eigen hand ondertekent ware geweeft.

Om nu te bewyfen dat dit fo geveinft en

kreupel in zyn werk is toegegaan , refe-

reer ik u aan de blyk-teikenen die daar van

noch inwefen zyn- 1. Voor eerft het ge-

Oo 2 tuigenis



tuigenis van den HeerPaget, Gedrukt by
het Parlement ten tyde van de Koningin

Maria, dienende tot herftellinge van den

Hertog van Norfolk. 2. Ten anderen,

bid ik u, uit de naam van mijn Koning-

inne, te willen hierinaanneemen hetbe-

waarheden van den Marquys of Mark-
Graaf van Winchefter den Heer Threfo-

rier van Engeland ; van den Mark-Graaf
van Northampton ; van den Graaf van

Pembrok; vanSir WilliamPetre, doen-
inaals een van de Geheim-fchryvers van

Koning Henrik j van Sir Henry Nevill,

Sir Maurice Barkley, Do&or Buts, Ed
mond Harman Baker , Joharj O^born Ka-
merbewaarder; Sir Anthony Dennis, fo

hy noch mogt leeven* Tenis de Chirur-

gyn, en de geene die David Vincent en

andere hier van hebben hoorenfpreeken;

en dat alle defehaareatteftatien in deCan-

cellery moogen geregiftreert worden , tot

een eeuwige gedagtenis van dele zaak.

3. Tenderden, refereer ik u aan het Ori-

gineel Teftament, 't welk men voorgeeft

van den Koning zelfs ondertekent te zijn

,

op dat alfo uit zekere verfchillende om-
ftandigheden.zeer klaar magblyken, dat

liet zelve van den Koning niet en is onder-

tekent , maar een ftempel daar op gedrukt,

als vehaalt is. En hoewel dat fommige dit

tot een argument en lafteringe van mijn

Koninginne gebruiken , dat het zelve Ori-

gineel in de Koninginne Mariaas tyd ge-

boekt is geweeft , fo hoope ik nochtans

dat haar God zal, en heeft bewaart om
getuigenis der waarheid te geeven , en om
zulke valfchefufpitien te befchaamen; op

dat alfo de gerechtigheid d' overhand mag

behouden , niettegenltaande datter in. En-

geland fo veel copyen daar van, alsgeze-

gelt zijnde mee het groote zegel , omge-

dragen eo uitgeftrooit worden , om d'on-

kundige te doen denken dat daar vry wat

kracht; van waarheid in (leekt. Doch nade-

maal het recht en eigendom van mijn Ko-

ninginne weinig voordeel zal geniete met
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my te kanten tegen de kranke pretenfiea

van andere, vermits zy de voortocht heeft,

fo zal ik het laaten beruften aan de geene
welke haar op de Nazaaten van Henrik de
VII. beroepen , om iets tegen de veelheid
der Vrouwen van Charles Brandon, Her-
tog van Suffolk , te konnen inbrengen; en
op dat ondeugend en heimlijk huiwlijks-

contract (fo men het dien naam mag gee-

ven) ,mede brengende geen getuigenis nog
folemnifatie van eenChriftelyk houwelyk,
nog van een wettelijke trouw van de Graaf
van Hertford met de Princes Catharina.

Eindlijk en ten laatften , het gekoppelt
Houwlijk van Mr. Key en Maria, Zufter
van gemelde Catharina.
En nu, myn Heer, heb ik, om uw

begeerre te voldoen, kortlykiets, dat tot

defe zaak dient , verhaalt ; het welke ge-
wiflyk feer weinig is , daar fo veel daar van
te feggen valt ; en om de waarheid te feg-

gen, de zaak fpreekt van zelfs. Ikhebdit
werk folang geftaakt, dat ik veel dingen
by na vergeten heb ; die ik fou konnen tot

beveftiginge van haar rechr by brengen

,

't welk my haaft in den fin zal fchieten , als

ik tot Edenburg kome daar myn papieren
zyn : zo dat indien gy hjer mede niette

voldoen zyt , my de weet doende van iet

anders te konnen inbrengen tegens de Per-
foon van de Koninginne, dan hoop ikuin
alles te zullen vergenoegen.

Ondertuffchen bid ik u,wilt de Koning-
inne van Engeland fodanige raad geven

,

datter fonder uitftel een erfeóluele repara-
tie daar op mag volgen van die veelvoudi-
ge affronten en oneere onfe Koningin aan-
gedaan: als het drukken van foveel Co-
pyen van Koning Henriks voorgewend
Teitament i het heimlyk aannemen van
Jan Halles gedrukte boeken voorleden fo»

mer verboden , waar van onfe Koningin-
ne een door Henry Killigrew aan uw Ko-
ninginne gefonden heeft } de Difpuiten en

onderhandelingen die daar tot Lincolns-

-Inn omgingen , die tegens de zaak van

onfe
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onfe Koningin wierden aangeleid ; dere-

denen die verfcheiden Perfoonen in defe

laatfte feflie van het Parlement ge voert

hebben tot hoon en fmaad van onfe hoog-

loflyke Koninginne ; en tegen dit alles

word by niemand iets eedaan , maar de

zaak word verfuft , meelt tot haar nadeel ;

en dat fo veel te meer , dewyl alle man vaft

geruft en wel te vreden naar huis is gegaan

en verfterkt in zyn dwaling. Eneindlyk,

dat uw Koningin een volkomen refolutie

neme om nu by een openbaar Plakkaat te

verdadigen alle boeken en fchriften inhou-

dende onderfoekingen van recht en eigen-

dom tot de' Kroon; alfo het ganrfch Ko-
ningryk door defe dwaafen handel en an-

dere favorabele manieren van doen tegens

rnyn fouveraine Koningin een vafle opinie

heeft opgevat tot bevordering van Me-
vrouw Catharinaas tytel. Ik fou hier ook

konnen ophaalen een ander boek in defe

laatfte feflie van het Parlement onlangs ge-

drukt, behelfende veele onwaarheden en

{wakke redenen > waar op Mr. Wayling

verzocht dat geantwoord mogt worden al

eer dat door een Proclamatie deverdadir-

ge gefchied waare. Ik vertrouwe dat gy de

reformatie van alle deze zaaken fo zult be-

hertigenjdatdeKoninginne,mynfouverain

öf Opper-hooft, krachtig bewoogenmag
worden om u voor haat vriend te houden j

't welk doende , zult gy uw Koningin , uw
Vaderland, noch uw gemoet nooit aan-

ftoot geeven , maar een voorftander zijn

van de waarheid tegens dwaalingen , en
evenwel een Princes een goeden dienft

doenj die een goet hert heeft om allerley

weldaad te erkennen , haar aangedaan , en
hier namaalsgelegentheid mag bekomen ,

om u vriendfchap te doen. Wat mijn Per-
foon aangaat , gelijk ik u altydt als een Va-
der ge-eert heb , fo blyf ik noch ibgezint 3
als een , wien gy in alle dingen die den ftaat

nietenraaken, onderrichten moogt, als

uwen Zoon Thomas Cecil. Methertely-
ke groetenis beide aflh u en aan Mevrouw ,

neem ik mijn affcheid. Vaart wel. Van
Striveling, den 14. January I5<j<j.

^AANHANGSEL.
N°> J.

Jrtykelen rakende hetfiuk van Religie , in de vergadering der Bijscbop-

pen voorgedragen , en door autoriteit des Konings in druk uitgegeven-

Het Origineel.

Henrik.de VUL door Godts genade , Kj>ning van Engeland enVrankrijk, Befcbermer
des geloofs , en Heer van Yerland , en of Aarde Ofperhooft der Kerke van Engeland

,

aan alle onfe %eer geliefde , getrouwe engehoorzaamt Qnderdaanen , groetenis.

Cotton. Libr. Gleopatr. E. j.

ONder andere bekommeringen aan de- 1 renheid ons te roepen, hebben wy alryd'
ze onfe Koninglijke bediening toe- I geacht en gedagt (gelijk als wy noch agten;

vertrouwt, waar toe bet God gelieft heeft I en denken) dithet voornaamfte, alterge->

uit enkele barmhertigheid en goedertie- 1 wigtigfte en van feer groot belang te zijn-,

Oo 5 das
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dat onfe Onderdaanen Godcs heilig woord

en geboden zonder eenig hinder en belet-

feloprechtlijkgelooven, en eerbiediglyk

mogten betrachten, nakomen en onder-

houden ; en dat eenigheid en eendracht

in geloofs>zaaken die voornaamlijk onze

Religie betreften , mogt vermeerderen,

en alle oorzaaken van twift en twedracht

dies aangaande t' eenmaal uitgeblufcht

worden. Nndemaal wy dan, totons merk-

lijk leedwefen , van goaderhand verftaan

hebben datter in dit ons Koningrijk veeler-

lei opinien en gevoelens ontdaan zijn, fo

wel over zekere Artykelen noodig ter za-

ligheid, als ook over zekere eerlijke en

loflijke ceremoniën , dienftplegingen en

Kerklijke ordinantien, welke voordefen

een tyd lang gehandhaafc en in 't gebruik

zijn geweeft , dienende tot onderhoudin-

gevan een goede burgerlijke regeringeen

goede order in een Gemeenten-ftaat j en

dat wy dele voornoemde eenigheid en een-

dracht in defe onfe Kerk over al valt te (lel-

len gezint zijn, en feer begeerig om alle

perykelen voor de ziele van een Chriften

niet alleenlijk voor te komen , maar ook

om te weeren alle onluft en onruft van bui-

ten, die van wegen defe verfcheidenheid

van opinien ligtlijk ontftaan mogt , inge-

val daar by tydts niet in voorzien wierde :

fo hebben wy tot dien einde niet alleenlijk

in onfe eigen Perfoon grootevlyt, arbeid

en neerftigheid dikmaals aangewend,maar
ook by ons doen roepen en aangeftelt een
Kerklijke vergadering van onfe Biffchop-

pen en van de kloekfte en geleerdfte man-

nen onder onfe Geeftlijkheid in dit ons

gantfche Ryk : om daar over een volko-

men uitflag en vreedfaam befluit te maken.

Hier op dan na een langduurig en ryp over-

leg en difpuit zijn zy eindlijk eens gewor-

den in gemelde zaaken , niet alleenlijk in

de geene die van God geboden en noodig

ter zaaligheid zijn, maar ook indeande-
re die de eerlijke ceremoniën en goede Po-

lityke order aangaan, Welke hare debat-
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ten, befluiten en overeen kominge , ge-
lykals wy oordeelen dat fe uit een goeden
grond des herten en uit een recht gezond
oordeel en verftant zijn voortgekomen

,

t* occorderen.met Godts wetten en inzet-
tingen , en zeer nutendienftigtezijn tot

bevordering en vaftftellinge van vrede en
eendracht in defe onfe Kerk van Engeland
(daar wy zeer na verlangen en om wen-
fchen : ) fo hebben wy daarom de zelve

doen drukken; willende, verzoekende en

gebiedende dat gy fe daar voor aanneemt
en in eere en achting houd j wenfehende
uit den grond onfer herte en biddende
God Almachtig , dat het hem tog gelie-

ve d' oogen uws verltants zoodanig te

verlichten, dat gylieden en yder van u
in het bylbnder, geen minder lult, yver
en liefde tot gemelde eenigheid en een-
dracht moogt hebben in de zelve t'o-

verlefen , te verkondigen en te betrach-

ten, dan wy gehad hebben, en noch heb-

ben, indezelvetedoenopftellen , voort-

fetten en gemeen te maken. En alfp wy
genegen waren dat de voornoemde Arty-
kelen , hooft voor hooft ofltuk voor (tuk,

by u op fodanig een wyfe , order en ma-
nier als ge voeglyk is , aangenomen en ver-

ftaan wierden : fo hebben wy dan , byge-

lyke en eenparige tóeftemming en over

een koming van gemelde Biffchoppen en

anderegeleerde mannen, dezelve in twe*

derleyfoorten doen verdeelen, te weten

in de gene die van God uirdruklyk geboden
zyn en noodig ter zaligheid , en in andere

,

die, fchoon van God niet geboden en no-

dig ter zaligheid , nochtans , vermits dac

felang ftand gehouden hebben en tot een

bekwaam order en eerlyke Politie wyflyk

envoorJïgtig zyn ingeftelt, fo behoorden
fe ook daar om en tot dien einde onderhou-
den te werden ; het welke gylieden op zo-

danig een wyfe als wy fe u voorgefchreven

I hebben , betrachtende , fult gylieden niet

lalleenlyk die zeer lieflyke eenigheid en

eendracht > waar uit een ongemeen gerief,

voor-
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voordeel en winft fpruiten zal, zo wel

geeftlyk als anderfins > bekomen: maar
ooku zelven daar na fchikkende en defe

onfe artykelen in 't werk (lellende , zultgy

ons niet weinig aanmoedigen om tot uw
voordeel noch meer moeite en arbeid aan

te wenden in andere zaaken > die in het

toekomende mochten voorvallen , die-

nende tot Godes en onfer eere , en tot

profijt» vrede en geruftheid van u allen»

onfezeer geliefde Onderdanen.

d' Artykelen onfes Geloofs.

i. VOoreerft, voor fo veel aangaat

deprincipaalfteen voornaamfte
Artykelen van ons geloof, nademaaldat
hetby de gantfche geeft lykheid van dit ons
Koningryk fo als hier navolgtbeftemten
over een gekomen is, willen wy dat alle

Biflchoppen en Predikanten ons volk, het

welke wy haar geeftlyke bediening en for-

ge aanbevolen hebben , onderwyfen en

leeren , dat zy behoorden en moeten ftand-

vaftig geloven en verdadigen alles waar-

achtig te zyn, het welke in het gantfche

boek en de wet desbybels begrepen en ge-

fchreven ftaat, als ook in de drie Symbo-
len, waar van het eene byd'Apoftelen is

t' famen geftelt , zijnde het algemein ge-

loofby alle man in het gebruik j het twede
is by het Synodus of de heilige Kerken-

Raad van Nicenen opgeftelt , en word alle

dagen in de Mirte verhaalt; en het derde

door Athanafius , vervat in den Pfalm qui-

cunquevulti en dat zy alle die dingen be-

hooren en moeten verftaan en nitleggen na

de zelve fin en verklaaringe, die de woor-
den daar van mede brengen , en zo als de
heilige en voor goed gekeurde Leeraaren
der Kerke de zelve verhandelen , en voor-

flaan.

1. Dat zy alle defe ftukken behoren
en moeten achten , verftaan en aanne'-

men voor d' allerheiligfte , veiligfte >

allerzekerfte en onfeylbaare woorden
Gods » en voor zodanig dat fe niet en

behooren noch en konnen dooreenig te-

genftrydig gevoelen of autoriteit veran-

dert ofom verre gefloten worden.

5. Dat zy alle d' Artykelen onfes ge-

loofs in gemelde Symbolen vervat , beho-

ren en moeten geloven , aannemen en daar

voor houden datfe zo nootwendig en ge-

loofwaardig zyn ter faligheid * dat zo wie
daar van onderwefen en geleert zynde , de
zelve niet en wil geloven of hertneklyk de
zelve heel anders dryven en ftaande hou-
den , dat hy of zy dan geen waare ledema-
ten van Chriftus en zijn Bruidt , de Kerke
konnen zijn } maar eigentlijk ongeloovi-

ge of Ketters j en ledemaaten des Duivels »

met wien zy eeuwig verdoemt zullen wor-
den.

4. Dat zy met alle eerbiedigheid eir

Godvruchtigheid de felve woorden beho-

ren en moeten waarneemen en haar by de

zelve- houden ; en ook die zelfde manier

van woorden of fpreekwys gebruiken ,

waar in d' artykelen onfes Geloofs in ge-

melde Symbolen airede ontworpen en uit-

gedrukt zijn , zonder daar in d' allerminfre

veranderinge te maaken of daareenigfins

vanaftewyken,

5. Datzy alle opinien en gevoelens te-

gen def^e artykelen ftrydende > gants af-

flaan en verwerpen moeten, die.al over

langindevierbeilige Synoden, (te weten

in de Synoden van Nicenen , Conftanti-

nopolen, Ephefieen Chalcedon) verwe-

ten zyn geweeft, en van alle andere die fe-

dert die tyd daar mede in eenig poincl

overeenkwamen.

Van*
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Van het Sacrament des Doopfels.

TEn tweden. Wat nu het heilige Sa-

crament des Doopfels belangt , wil-

len wy dat alle BifTchoppcn en Predikan-

ten ons volk , haar aanbevolen , onder-
wyfen en leien zullen dat zy' behoren en

moeten nootzaaklyk voor vaft en zeker ge-

loven alles dat mee geheele toeftemminge
van.de Kerk altyd in het Sacrament des

Doopfels voor goed gekeurt , aangeno
menen gebruikt is geweeft,- te weeten ,

dat het Sacrament des Doopfels in het

Nieuwe Teftament door onfen Ziligmaa-

kerjefus Chriftus ingeftelt engeoidineert

is geweeft , als noodwendig tot verkrygin-

ge van het eeuwig leeven , volgens Chrifti

zeggen, JN»yï quis renatus fuerit ex aqua

& Spiritu SanBo , non poteft intrareinRj-

gnum Ccelorum j dat is : ten %y dat iemant

weder-geboren worde uit water en den Heili-

gen Geeft , die %al in het Koningrijk? der

Hemelen niet ingaan.

Dat het alle menfehen, fo wel onmon-
dige kinderen als die tot redens gebruik

gekomen zijn* aangeboden is datzyver-

geevïnge der zonden en genade en gonft. by

God zullen hebben , volgens de woorden
vanjoannes, qui crediderit & bapti^atus

fuerit , Sahur erit : die gelooft engedoopt is

%al %alig worden*

Dat de belofte van genade en het eeuwig
leeven, welke belofteaan het Sacrament

des Doopfels vadis , niet alleen volwaffe-

ne of bejaarde Perfoonen toekomt , maar

ook onmondige kleine kinderen ; en hier

om behooren en moeten fe noodzaaklijk

gedoopt worden : en dat zy ook door het

Sacrament des Doopfels vergeevinge van

haare zonden verkrygen , in de gonft en

genade Godcs geraaken , en daar door
waarlijk Godts zoonen en kinderen wor-

den ; fodat onmondige , ónnofele kinde-

ren in haare kindsheid komende te fterven,

daar door buiten alle twyfel zalig zullen

worden, ofandersniet.

Dat kleine kinderen noodzaaklijk moe-
ten gedoopt worden van wegen haere erf-

zonde daar fe in gebooren zijn , welke zon-

de haar immers moet vergeeven worden j

't welk niet anders en kan gefchieden dan

door het Sacrament des Doopfels, waar

door zy denHeiligen Geeft ontfangen waar

door dar hy in de zelve krachtig werkt,

en haar door zijn zeer verborgen kracht en

werkinge van zonden zuivert en reinigt.

Dat kinderen of .mannen eenmaal ge-

doopt zynde, niet en mogen, noch be-

horen ooit wederom gedoopt te worden.
Dat fy alle opinien fo van Wederdopers

en Pelagianen, als van alle andere men*
fchen hier in mee de zelve over een komen-
de , of ftrydende tegen het boven verhaal-

de , behoren te rekenen en te houden voor

verfoeyelyke ketteryen , die t' eenmaal te

verwerpen zyn.

Dat mannen of kinderen tot verftand en

redens gebruik gekomen zynde en bege-

rende gedoopt te werden, uit kracht van

dat heilig Sacrament genade en vergiffenis

van alle haare zonden zullen bekomen , fo

zy haar zelven met een recht verflagen

herten zond- rouwige ziele over alle haare

bedrevene mifdaden daar toe komen te be-

geven j en ook volkomentlyk en ftand-

vaftig tot het einde toe belyden en geloven

alle artykelen van ons geloof, gelyk als in

het voorgaande artykel is gedacht, en an-

ders niet.

Eindlijk en ten laatften , indien zy ook-

vaftlyk geloven en vertrouwen op Godts
belofte vergefelfchapt gaande met het zel-

ve Sacrament, te weten, dat in, endoor
dit voornoemde Sacrament , het welke zy

komen t' ontfangen, God de Vader om
Chrifti zyns Zoons wille, haargeeft ver-

gevingevan alle haare zonden en de gena-

de des Heiligen Geefts , waar door zy van

nieuws
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nieus wederhoren en kinderen Gods wor-
den , volgens de woorden Chrifti en des

Apoftels Petri j poenitentiam agite&bap-
ti\etur unus quifque veftrum in nomine fefu

Cbrifli in remijfionem peccatorum , & acci-

pietis donum Spiritus SanBi, dat is: doet

boete en een ieder van u late fig doopen inde

name van Jefus Cbrijius totvergevingeder

fonden } engyfultdegavedes Heiligen Ceejls

ontfangen j en ook volgens het leggen van

Paulus Tir. 3. non ex operibus jufiitia qua
fecimus No* , fedfecundum fuam mifericor-

diarri , falvos Nosfecitper lavacrum regene-

rationis& renovaüonis SpiritusSanfti,quem

*9f
ejfudit in Nos opulenter per Jefum Chrijlum

jervatorem Noftrum , utjujlificati iüiusgra-

tia baredes effciamurjuxtafpemvitaater-

na» dar is : niet uit de werken der rechtveer-

digbeid die wy gedaan hebben , maar na %ijnc

barmhertigbeid, beeft by ons %alig gemaakt

door bet bad der weder geboorte en door ver-

nieuwinge des Heiligen Geefts ; den welken

by over ons ryklijk. heeft uitgegooiendoor\e-

fum Chrijlum onjen Zaligmaker ; op dat wy

gerecbtveerdigt pijnde door xjjngenade , Erf-

genamen gouden werden na de hoope des eeu-

wigen leevens.

Van het Sacrament der Penitentie , ofvan Boete te doen.

TEn derden j wat nu het Sacrament

van boete te doen aangaat , willen

wy dat alle Biffchoppen en Predikanten

ons volk haar aanbevoolen om forge te dra-

gen voor haare zielen , dat zy haar zullen

onderwyzen en leeren, hoe zy behooren

en moeten met alleftantvaftigheidgeloo-

ven dat dit Sacrament vanChriftusinhet

Nieuwe Teftament is ingeftelt als een zaak

die fo noodwendig ter zaligheid , dat nie-

rnant na het ontfangen Doopfel wederom
komt af te vallen en een doodlyke zonde te

begaan, zonder het zelve zalig kan wor-
den, ofhet eeuwige leeven bekomen.
Dat» gelijk als fodanige menfehen , die

gedoopt zijnde in zonde wederom komen
te vallen, zo zy in dit leeven geen boete

doen , buiten twyfel verdoemt zullen

worden; alfoook, wanneer de zelve van

haar Godloos leeven hun komen te bek ee-

ren, dat zy dan, buiten twyfel» vergee-

vinge van haare zonden verkrygen , en za-

lig zullen worden.

Dat dit Sacrament van volkomen opreg-

te boete die Chriftus van fodanige Perfoo-

nen vereifcht , uit drie deelen beftaaat , te

weeten 3 uit een verflagen en verbryfelt

herte , belydenis van zonden met een ver-

betering van het voorgaande leeven , en

uit een nieuwe gehoorzame verzoeninge

met Godts wetten en wille , naamlijk »

uitwendige daaden, beftaande inwerken

van barmhertigheid, fo als haar van God
word belaft j welke in de heilige Schrift

genoemt werden fruftus digni posnitentie ,

vruchten die de bekeeringe waardig %ijn.

Daarenboven , wat defe verflagentheid

des herten aangaat , zijnde het eerfte deel,

willen wy dat alle BiiTchoppen en Predi-

kanten ons volk, over welkers zielen zy

waken , zullen onderwyfen en leeren dac

dezelve verflagenheid des herten in twee

,
deelen beftaat, die altyd moeten t'famen

gaan , en nooit van den anderen afgefchei-

denkonnen werden, te weeten: dat een

boetveerdig en zond-rouwig menfeh de

lelijkheid en mifmaaktheid en verfoeye-

lykheid zijner zonden moet belyden ; waar

toe hy gebracht en bewogen word fo wan-

neer hy Godts wille , verklaart in zijne

wetten , komt te hooren en t' aanmerken»

en in zijn gemoed en confeientie voelt en

gewaar word dat God daar over op hem
vertoornt en vergramt is. Hy moet ook

niet alleenlijk inwendig zeer bedroeft en

befchaamt zijn dat hy tegen God fofwaar

Pp ge-
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gezondigt heeft , maar ook met groote

vreefe over Godts ongenade , die hy op
zijn hals geladen heeft » bevangen zijn 5

denkende by zig zelven dat hy geen wer-

ken noch verdienden van zijn eigen heeft ,

die hy met recht Godemogvoordraagen
tot genoegfaame voldoeninge voor zijn

zonden; dit nu verricht hebbende , fo

moet hy dan bydefe vreefe, fchaamteen

droefheid noodzaaklijk voegen het twede
deel, te weeren, een vaft geloof, fteun-

fel en vertrouwen op Godts barmhertig-

heid en goedertierenheid , waar door de

boetveerdige een zeker hoope, moeten
geloof moet fcheppen dat God hem zijn

zonden fal kwyt ichelden en vergeeven ,

en hem onder het geral zijner uitverkore

ne voor gerechtveerdigt houden , niet om
de waarheid van eenige verdienften of iets

dat de boetveerdige gedaan heeft , maar

om de loutere verdienften van het bloed

en lyden onfes Zaligmakers Jefu Chrifti.

Dat dit vaft geloof en defe gewitte hoo-

pe verkreegen en ook beveiligt is, en nog

meer verfterkt word door zich zelven toe

te paften en toe te eigenen Chrifti woorden
en de beloften van "zijn gonft en genade,

vervat in zijn Euangelium, en de Sacra-

menten in het Nieuwe Teftament van hem
ingefteftelt. Om nu tot dit vaft en zeker

geloof te geraken , fo is het twede deel van

boete nodig, naamlijk, om aan den Prie-

ftertebiegren, fohet kangefchieden,* al-

fod'adfolutieof kwytfcheldinge door den

Prieftcr gegeeven , van Chriftus ingeftelt

is gewceft om de beloften van Godts gonft

en genade den ziele der boetveerdige toe

te paffen.

Over zulks voor fo veel de biegt of be-

lydenis aangaat, willen wy dat alle Bif-

fchoppen en Predikanten ons volk , haar

aan bevolen om voor haare zielen zorge te

dragen, onderwyfen enleere, dat zy be-

horen en vaft moeten gelove dat de woor-
den van abfolutie door den Prieftersmond

gefproken , uil autoriteit aan hem van

Chriftus in het Euangelium gegeven , ge»

fprok en worden.

Datzy ook defe woorden van abfolutie

door de bedieners der Kerke op fodanig

een wyfe gefproken niet minder behooren
en moeten geloven, dan zy de enkele

woorden en ftemme van God zelfs fouden

willen geloven als ofhy uit den Hemel tot

haar fprak, volgens Chrifti woorden,
quorum remiferitis peccata &c. & qui vos

audit me audit , dat is: fogy temandtsfon-
den vergeeft» dien wordenje vergeven ,• en

wederom , wie u hoort diehoortmy.

Dat zy defe oorbiegte die aan de Prie-

fters gedaan word geenfins komen te ver-

fmaden , maar de zelve voor eenfeer nut

en noodig middel houden, om defe abfo-

lutie van des Priefters hand te mogen eif-

fchen enafvorderen , fo wanneer zyhaar
zielen met defe doodlyke zonder, befwaart

vinden , en daar toe gelegentheid beko-

men ; opdat zyalfo in haare confeientien

daar door verkwikt en vertrooft mogen
werden.

Nopende het derde deel der boete , wil-

len wy dat alle Bilïchoppen en Predikanten

ons volk, haar van ons aanbevolen, on-

derwyzen en leeren fullen dat, hoewel

Chriftus en zyndoot een genoegfame of-

ferhande, voldoeningeen vergelding is,

om welkeGod deVader alle zondaren niet

alleenlyk hare fonden vergeeft , maar ook.

de eeuwige pyne die de zelve toekomt

;

dies niettemin moeten alle recht boet-

veerdige, verftagene en biegtende men-
fchen met eenen ook nootzaaklyk voort-

brengen de vruchten van boete en berouw,
naamlyk, bidden, vaften , aalmoeflen j

en moeten met wille en daad haaren even-

naaflen wederom ter hand beftellen het

gene waar in zy haar verongelyk ofte kort

gedaan hebben , en moeten ook alle an-

dere werk ken van barmhertigheid en lief-

de oerTenen,* en haar gehoorzaam wille

jitdrukken met Godts geboden uiteilyk

te volbrengen en uit te voeren , by tyds ge-

le»
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legentbeidendaartoe vermogen hebben-

de , of anders fnllen zy nooit zalig wor-
den j want dit isGodts uitdruklyk bevel

en gebod > agitefruBus dignos poenitentia :

brengt vruchten voort die de bekeringe waar-
dig^yrii en den Apoftel Paulus zegt ook,
Debitores Deofumus , wy %yn Godesfchulde-

naars ; en op een ander plaats zegt hy,
Casligo Corpus mtum & in fervitutem redi-

go : dat is : il^ kaftyde of temme myn Lig-

haam > en brenge het *elve onder :

Als ook dat defe geboden en werkken
van barmhertigheid werkken zvn nodig
ter zaligheid, en God eyfcht ook v/ei uit-

druklyk dat een ieder boetveerdig Chri-

ftenfigdaar na fchikke en zulks in twerk
ftelle ; fo dikmaals als by daar tyd, gele-

gentheid en vermogen coe heefr.

Dat wy door boete en het oeftenen van

fodanige werkken niet alleenlyk het eeu-

wig leven zullen verkrygen ; maar ook

vergevingeof verfachtinge van defe tegen-

woordige fmerten en verdrukkingen in de"

fe Wereld zullen verdienen , volgens he
zeggen vanPaulus , Sinos ipfijudicaremus'

non judicaremur a. Domino : indien wy on

qelven oordeelden , fo en gouden wy nietge

oordeelt worden van den Heere ,• en van Za"
charia keert weder tot my , %o %al ikjvedsr tot

u- lieden keeren 5 fo zegt ook de Profeet Je-

faia : frangeefurientipanemtuum&c. tunc

eris velut i hortus irriguus : deiltdenhonge-

rigen u brood mede &c. dan \itltgy wefen att

een gzwatert Hof. H<ec fttnt inculcandaEc-

clefiisut excitentur ad bene operandum , &
in his ipfis operibus exerceant& confrment
fidem , petentes & expetlantes aDeomitiga'
tionem prxfentium calamitatum " dat is"

Defe dingen moet men het volzin de Kjrk.in~
Jlampen, om haar op te wekken tot het wer-
ken van wat goeds , en laat haar met de^e

werken haar geloof oejfenen en verfierken »

jmeekende en verwanende van God de verfav-

ttnge van haare tegenwoordige ellenden.

Van het Sacrament des Altaars.

TEn vierden i wat nu het Sacrament

des Altaars belangt , willen wy dat

alle Biffchoppen en Predikanten ons Volk ,

welks zorge voor haare zielen wy haar aan-

bevolen nebben, onderrichten en leeren

dat zy behooren en moeten immer en al-

toos volkomen gelooven dat onder de ge-

daante van Brood en Wyn, welke wy al-

daar tegenwoordig met onfe oogen zien en

met onfe uitwendige finnen befpeuren ,

waarlijk , wezentlijk en in der daad is ver-

vat en begreepen dat zelfde lighaam en

bloed onfes zaligmakers Jefu Chrifti , die

gebooren wierd uit de Maget Maria > en

aan het Kruis geleden heeft om ons te ver-

loflen ; en'ookdat onder de felve gedaan-

te van Brood en Wyn Chriftus in der daad

lighaamlijk en wezendlijk vertoont, orn-

gedeilten genuttigtword van degeenedie
het gemelde Sacrament ontfangen; en dat

men derhahen het zelve met alle eerbie-

digheid en eere moet gebruiken > en dat de
menJch zich zelven eerfi wel te degen be-

hoorde t' onderzoeken en te beproeven,
en met d'allergrootfte aandagtalle hoeken
zijns herten te doorfnuftelen , al eer hy het

zelve kome te genieten j volgens deern-
ftige vermaaninge van den Apoftel Paulus,

quifquis ederit panemhunc autbiberit depo-

culoDomini indigne,reus erit corporis &fan-
guinis Domini; probet autemfcipfum Homo,
&fic depane illo edat èr de poculo iüo bibat :

nam qui edit aut bibit indigne » judicium
fibi ipji manducat & bibit , non dijudicans
corpus Domini : dat is: dieonweerdiglijkdit

Brood eet , ofte den Drinkbeker des Heeren
i drinkt , die %a! fchuldig %ijn aan het lig'

I
haam en bloed des Herren; maardemenfche

I beproev'e hemfehen,eneetealfo van het brood;

want die onweerdiglijk. eet en drinkt , die eet

en drinkt hem qelven een oordeel a niet onder-

fckeidwdehet lighaam des Heeren.

Pp 2 Van
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Van de Rechtveerdigmaakinge.

TEnvyfden, wat aangaat d' order en

oorzaak van onze rechtveerdigmakjn-

ge , willen wy dat alle BilTchoppen en Pre-

dikanten ons Volk > welks zorge haar van
ons is aanbevolen , onderwyzen en leeren

dat dit woord Rechtveerdigmakinge de
vergevinge van onze fonden te kennen
geeft, en dat wy daar door in Godts genade
en gonft aangenomen en met hem ver-

zoent werden; waar in onze volkonsen

vernieuwinge in Chriftus beftaar.

Als ook dat fondaaren tot defe Recht-

veerdigmakinge geraken door een zond-

rouwig en geloovig her te, verfelr. met
barmhertigheit , op die wyfe en manier

als wy re voren verhaalt en verklaart heb-

ben; doch fo niet als ofons zond-rouwig

ofgelovig hert of eenige werkken daar uit

voortkomende , de verkryginge van deze

Rechtveerdigmaking verdienen ; want de

enkele barmhertigheid en genade des Va-

ders (ons om de wille van zyn Zoon Jefus

Chriftus vrywillig belooft) en de verdien-

den van zyn bloet en lyden , zyn alleenlyk

de eftectuele oorzaaken daar van; en dat

nochtans, om te komen tot defeRecht-

veerdigmakinge God hebben wil datterin

ons zyn niet alleen inwendig berouw > een

volkomen geloof, en barmhertigheid >

een vaft vertrouwen en hope , mitsgaders

alle andere geeftlyke genade-gaven en in-

nerlyke bewegingen > welke, als te voren

verhaalt , nootzaaklyk met de vergevinge

onfer fonden, te weten, onfeRechtveer-

digmakinge moeten t' zamen gaan : maar

God belaft en gebied ons ook dat , na dat

wy al gerechtveerdigt zyn , wy meteenen

de goede werken van barmhertigheid en

gehoorfaamheid aan God moeten oeffe-

nen , door een uitwendige onderhoudinge

en volvoeringe van fyn wetten en geboden:

want hoewel dat onzer aanneminge ten

eeuwigen leeven aan de RschtYeerdigma-

kinge vaft is > dies niettemin worden onfe

goede werken nootzaaklyk vereifcht om
te komen tot het eeuwig leeven ; en nu ge-

rechtveerdigt zynde , zyn wy nootzaaklyk

verbonden en het is onfe fchuldige plicht

om goede werken te oeffenen , volgens de
vermaninge des Apoftels Pauli , Debitores

[umus non carni utfecundum carnem viva-

mus ; nam ji fecundum carttem vixerimus

moriemurfin autemSpiritufafta carnis mor-

tificaverimus , vivemus j etenim quicunque
Spiritu Deiducuntur hifunt fUi Dei, dat is:

wy %yn[eb uidenaars niet den vleefche , om na
den vleefche te leven; want indien wy naden
vleefche leven,[e gullen wyjierven ; maar in-

dien wy door den Geeji de werkingen des vlee-

fcbes dooden,fo gullen wy leven : wantfo veele

als 'er door den Geeji Gods geleydet worden »

dis %yn kinderen Gods: en Chriftus zegt

,

ft vis ad vitam ingredi ferva mandata : wilt

gy in het leven ingaan,onderhoud degeboden :

en Paulus zegt , de malis operibus , qui talia

aguntr\egnum Dei non pojjidebunt: van qua-
de werk_ken,die %ulk$ dingen doen het Kjtning-

ryks Gods niet en gullen beerven. Hierom
willen wy dat alle BilTchoppen en Predi-

kanten ons volk haar toevertrouwt, zul-

len onderwyfen en leeren dat ons God af-

vordert en gebied nootzaaklyk goede wer-
ken te doen; en niet alleenlyk uitwendige

en burgerlyke werken, maar ook d' in-

wendige bewegingen en genade-gaven des
heiligen Geeftes,- te weten, om God
t' ontfien en te vreefe , God liefte hebben »

op hem ons geheel te verlaten en te ver-

trouwen , zyn naam aan te roepen , in

allerley tegenfpoet lydzaam te zyn , de
zonde te haten , en om een vaft opfeten

voornemen te hebben om nooit wederom
te zondigen , en meer diergelijke bewe-
gingen, gedagtenen deugden : want Chri-

ftus zegt , ntfi abundaverit jujiitia vejïra

plufquam Seribarum & Pharifxorum , non

intxabitis
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intrabitis in Rjgnum c&lorum : het en fy

uwe gerechtigheid overvloediger %j ah de

Schriftgeleerden en Phari^een, da'tgyinhet

Koningrijk, der Hemelen geenfins \ult in

gaan, dat is te zeggen, dat wy niet alleen

lijk uitteilijke burgerlijke goede werken
moeten doen, maar wy moeten ook defe

voornoemde innerlijke geeftlijke gedag-

ten hebben die met Godts wet over een

komen.

Van Beelden.

WAt Beelden aangaat , 't is waar ,

de zelve zijn in het oude Teftament

in't gebruik geweeft, en ookomdegroo
te en groove mifbruiken daar van fomtyds

verdaan en afgezet; en in het nieuwe Tefta-

ment heeft men fe ook toegedaan , vol-

gens de verklaringe van deftige Schryvers.

Hierom willen wy dat alle Biffchoppen en

Predikanten ons Volk , als meermaals ver-

haalt , onderwyzen en leeren hoe zy fe be-

hooren en moogen gebruiken. Voor eerft,

dat men haar dit mag toefchryven dat fe de

deugd en een goed exempel vertoonen , en

dat fe ook by gelegentheid de gemoederen

der menfehen ontroeren en ontfteeken , en

demenfehen haare zonden en overtredin-

gen dikmaals doen overdenken en beklaa-

gen, voornaamlijk de Beelden van Chriftus

en onfe lieve Vrouw Maria ; en dat het

over zulks wel voegt dat fe fouden fiaan in

de Kerken, en ook nergens anders voor te

waarderen zijn. En op dat het dom Volk"

voortaan daar geen fuperftitie me bedry-

ven fou , gelijk als menoordeelddatfein

voorledene tyden plagten te doen , fo wil-

len wy dat onfe Biffchoppen en Predikan-

ten haar vlytig zullen leeren , en haar mif-

bruik hier in , volgens defe leere , reforme-
ren } of anders mogt het op afgodery uit-

loopen , datGod verhoede. En wat nu be-

langt dat men haar wierookt, offert, err

voor haar knielt &c. hoewel dit gebruik:

uit devotie ingekroopen is geweeft en tor

een gewoonte geworden ; men behoort
nochtans het Volk dit vlytig in te fcherpen
dat zy haar voor al daar voor wagten , nog
hun inbeelden dat het aan de zelve Beelden
betaamt te gefchieden , maar alleenlijk

aan God en tot zijner eere > alis'tdather
voor de Beelden gefebied, het zy van Chri-
ftus » van het Kruis , van onfe lieve Vrouw3

ofvan eenige andere Sande,

Van San&en of Heiligen te eeren.

VOr fo veel aangaatden Heiligen eere

te bewyfen , wy willen dat alle Bif-

fchoppen en Predikanten ons Volk zullen

onderwyfen en leeren dat den Heiligen die

nu met Chriftus in den Hemelzijn van de

Chriftenen op der aarde eere wel voegt te

zijn aangedaan; doch niet met zulk een

vertrouwen en eere die Godealledn toe-

komt , vertrouwende van haar te zullen

ontfangen het geene van God alleen te ver-

wachten ftaat ; maar dat men haar defe

eere te bewyfen heeft , om dat men weet

dat zy Chrifti uitverkorene zijn; omdat

zy uit defe verganklijke Wereld tot een
godzalig leeven zyn over gegaan ; om dat
zy airede in heerlijkheid met Chriftus

heerfchen : en voornaamlijk om Chriftus
in haar te looven en te pryfen om haar uit-

fteekende deugden die hy in haar geplant
heeft , op dat zy voor andere menfehen
die noch in defe Wereld zijn (trekken mo-
gen tot een baken en voorbeeld om in

deugd en Godzaligheid te leeven ; en ook
om niet te fchroomen voor Chriftus en zvn

j
zaak haar leeven tot een offerhande regee

I ven, gelyk als fommige van haargedaat

Pp 3
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hebben; en eindlijk om hun daar voor te

rekenen d,u zyonferequeften en gebeden,

voor (o veel in haar vermogen is , by Chri-
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flus moogen bevorderen en voortzetten.
Op defe en diergelijke wyfe, ennietan-
ders, zijn de Heiligen teeeren»

Van d' aanbiddinge der Heiligen.

WAt d'aanbiddingeder Heiligen be-

hngr,wy willen datalIeB'.iïchoppen

en Leeraren ons volk onderwyfen en leren,

dac hoewel genade, vergevinge van zon-

den , en zaligheid niet te bekomen zyn dan

van God alleea door onfen Middelaar en

Heiland Chriftus, die d'eenige volkomene '

voorfpraak is voor onfe zonden ; nochtans

is het een feer loflyke zaak dat men aanbid-

de de Heilige die in den Hemel eeuwig le-

ven , welkers liefde beftendig is en akyd

blyft, om onfe Middelaar te willen zyn
,

en om voor en met ons God Almachtig te

bidden op defe wyfe : alle heilige Engelen

enSanfteninden Hemel biddet God den Va-

der voor en met ons , dat wy om de wille van

^yn dierbaar Zoon fefusChriftus , van hem

genade en vergevinge onfer fonden mogen be -

komen , om met een ernflig opfet en voorne-

men , door bulpe des Heiligen Geeft s , %yn hei-

lige geboden *' onderhouden , en daar nooit

wederom van afte tvykfti alle de dagen van
ons leven ; en op defe wyfe mogen wy onfe

lieve Vrouw , Joannis den Dooper en alle

d' Apoftelen of eenige andere Heiligen in't

byfonder aanbidden, nadat onfe devotie

dan me brengt j fo'tflegts zonder eenige

ydele fuperltitie gefchiede , denkende dat

een Heilige meer barmhertig mocht zyn

,

ofons eerder hooren als Chiiftus; of dat
een Heilige tot d' eene zaak meer dient als

tot een ander , ofdaar van een voorfpraak
is. Men moet infgelyks Gode heilige da-
gen vieren , ter gedagtenis van hem en
zyne Heiligen, en dat op zulke dagen als

de Kerk geordineert heeft dat men haarge-
dagtenis vieren zal ; ten zy dat de Ko-
ning, die daar Opperhooft van is , zulks

kome te modereren , als dan behooren
d' Onderdanen daarin gehoorfaam te zyn.

Van de Kerk-gebruiken of Ceremoniën.

AAngaande de Ceremoniën van Chri-
fti Kerke, als defe en die klederen

aan te doen als men Godtsdienft pleegt

»

gelyk als veeltyds noch is en geweeft, is in 't

gebruik, als het befpieugen met heilig

water ter gedagtenis van ons doopfel en

het vergoten bloed Chriiti aan het Kruis

tot onfer verloffinge ; het geven van heilig

broot om ons aan het Sacrament des Al-

taars te doen gedenken, dat alle Chrifte-

nen een verborgen lighaam Chrifli zyn,

gelyk als het brood van veele granen ge-

maakt word en nochtans maar een brood

is , en om ons in dachtig te maken het ont-

langen van her. heilige Sacrament en het

•lighaam Chrifti , het welke wy uit een

rechtfehapen liefde behooren aan te ne-

men ,• en in het begin van Chrifti Kerke
by de Chriftenen meer placht in het ge-

bruik te zyn, dan nu heden ten dage j het

draagen van kaarfen op Lichtmis, ter ge-

dagtenis van Chriftus, het geefllyk ligt

,

van wien Simeon profeteerde , gelyk daar

van gelefen word in de Kerk op dien dag ;

het ftrooyen van aflche op Afch-woonfdag
dient om yder Chriften indagtig te maa-
ken in<het begin der Vaften dat hy fiegts

aarde en aflche is, en wederom aarde zal

wordeiii het welke zeer nodig is dat voort-

aan in onfe Moeders taal op dien dag ver->

haald werde. In de handen Palm te draa-

gen óp Palm-sondag dient ter gedagtenis

van
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van Chrifti inhaalinge tot Jerufalem kort

voor zijn dood, op dat wy ook genegen

mogten zijn om hem in te haaien en t' ont-

fangen in onfe herten ; kruipende na het

kruis en ons daar voor nederwerpende op
Goe-Vrydag, en ons zei ven Chrifto aan-

biedende voor het zelve Kruis en dat kuf-

fende, tergedagtenis van onfe verloiTinge

door Chriftum aan het Kruis gefchied.

Het oprechten van Chrifti Graf, wiens

lighaam na zijn dood begraven wierd •• het

inwyen van het Doop-bekken en andere
diergelijke zegeningen die de Dienaaren
van Chrifti Kerk daar over uitfpreeken »

nevens alle andere diergelijke Kcrk-ge-

bruiken en ceremoniën en zijn niet te ver-

achten nog te verwerpen , (maar te gebrui-

ken en t' onderhouden als goede en lofiijke

zaaken }
om ons het geeftlijke dat daar

door voor oogen geftelr, woidindagtig te

maaken) en geenfins te verwaarloofen nog
teveigeeten, maar wy moeten onfeme-
morien daar mee van tyd tot dyd verver-

fchen; doch in geen van defe ceremoniën
(leekt eenige kracht om de zonden te kon-

nen vergeeven , maar dienen alleenlijk om
onfe herten opwaaats te doen ftieren tot

God , by wien alleen vergeevinge van on-
fe zonden te bekomen is.

Van het Vagevier.

VErmitsde betaamlyke order der lief-

de vereifcht,het boek der Machabeen
enverfcheiden Oudvaders klaar bewyfen

dat het met onfe liefde en toegenegentheid

wel over een komt om voor de ziele der af-

geftorvene te bidden ; en nadien ook defe

gewoonte etlyke jaren lang zelfs van be-

gin aan in de Kerk in 't gebruik is ge weeft

,

willen wy derhalven dat alle Bifichoppen

en Predikanten ons volk , haar van ons aan-

bevolen > onderwyfen en leeren zullen dat

niemand de continuatie daarvan behoor-

de te verdrieten, en dathetdemedogen-
de liefde vaneen Chriften wel voegt om
te bidden voorde zielen der afgeftorvene

en de zelve Godts barmhertigheid in onfe

gebeden op te dragen , en ook andere daar

toe tebewegen dat zy in de MilTe en uit-

vaart voor haar bidden > en aan anderen
aalmoeiTcnregeven om zulks voor haar te

doen , waar door zy van hun pyn en fmer-

tewat verlichtinge mochten ktygen : doch
nademaal de Schriftuur ons de plaats daar

fe zyn> de naam daar van, en hoedanig i

een pyne dat fe lyden niet te kennen geeft

,

laten wy derhalven zulks aan God Almag-
tigberuften, wiens barmhertigheid } als

ons betaamt , wy haar bevolen moeten la-

ten i vertrouwende dat God onfe gebeden
voor haar aanneemt, en wat dereft aan-

gaat daar laaten wy God geheel mee ge-

worden, wien haar ftant en conditie be-
kent is. Hierom is het zeer noodig dat ful-

kemifbruikent' eenmaal aan een kant ge-

ftelt worden, welke onder de benaminge
van Vagevier dapper geftyft zijn geweeft ,

te weeten , dat men de menfehen wys
maakt dat door pardon of vergiffenis van
de Paus de zielen uit het Vagevier en van

alle de pyn die fe daar lyden t' eenmaal ver-

loft en ontflagen konnen weiden; of dat

de MilTe gefproken (ad fcalafcccli) aan de

Ladderde? Hemels ofin eeuig ander plaats*

of voor een Beeld > haar ook van al hun
pynfou konnen verloffen en fo van ftonden

aan na den Hemel zenden ; en diergelijke

misbruiken meer.

Was ondertekent van defe navolgende Vcrjoomn.

Thomas
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Thomas Croriiïvel.

Thom. Cantuarienf*

Edwardus Ebor.

Joannes London.

Cuthbertus Dunelmen.

Joannes Lincoln.

Joannes Lincoln Nomine.
Procuratoris pro Dom. fyan, Exon-
Hugo Wygornen.

foanner Rpffen.

Wjcbardus Ciceftren.

joannes Batbonien.

r\obertus Abbas SanBi Albani.

Willielmus ab. WeRmonafter.
Joannes ab. Burien.

A Rjchardus ab. Glafconi<e.

A Hugo ab. Redying.

Robertusab. Malmefbur.

Clement ab. Evefhamen.

Joannes ab. de Bello.

Willielmusab. S. Petri Glccejt.

Richardus ab. TVenchelcombens.

Joannes ab. de Croyland.

Robertus ab. de Thorney.

Robertus ab. de waltham'.

Ieanne: ab. Cirencejf.

loannes ab-Teuxburen.

Thomas PrioorCoventr.

loannes ab. de Ofrtcy.

B Henricus ab. de

Anthonius ab. deEyntbam.

Robertus Prior Elien.

Thomas Elien.

loannes Lincoln. Nomine Procuratoris.

pro Dom.
Rotvlando Coven. & Lichficlden.

Joannes Bangoren.

Nicbolaus Sarifburien.

Edwardus Hereforden.

WtlUelmus Norwicen.

Wilhelmus Meneven.

Robertus Aftaven.

Robertus Magisler Ordinis de Semj>c

Yingbam.

Richardus ab. de Notley.

Hugo Prior de Huntingtoun.

Wilielmus ab. de Strafford.

Gabriel ab. de Buckjejlia.

Henricus ab. de Wardenor.

loannes Prior de Morton.

Wichardus Pr. de Walfwgh.
Thomas ab. de

Thomas ab. de Stanley.

Ricbard. ab. de Bytlefden.

Ricbard. Pr. de Lanthony.

Robertus ab.de Thame.
loannes Prior de.

Rcidulphus Pr. de K^ymme.
Rjchardusab.de

Kobertus ab. de fVelhows

Bartbolomaus Prior de Overhey»

Willielmus Prior de Burgaveny.

Thomas ab. de Abendon.

De Namen van het Laager-Huis van 't Parlement.

C \y Giirent Archidiaconus Londen
,

iV' & Brel^.

Kobertus Alridg Archidiac. Gloceflr.

. Thomas Bedvl Archidiac. Cornub.

Kicbardus Street Archid. Dtrbitc.

DavidPole Archid. Salop. Procurator.

Archidiac. &Cleri Covent. & Lichfeld.

"Richardus Doke Archidiac. Sdrum.
Edmundus Bonner Archidiac. Leicejlr.

Thomas Baghe Archidiac, Sun.

Kicbardus Ratrfon Archidiac. Effex.

Edmundus Cranmer Archid. Cantuar.

Polidorus Virgilius Archidiac. Wellen.

Kicbardus Coren Archidiac. Oxon.

Henricus Morgan Procurator Chri Lin-

coln.

Vetrus Vannes Archid. Wygornen.

Gcergius Hennage Decanus Lincoln.

N*7o Spencer Procurator Cleri Nortvicenf.

Gulielmus Kfiigt Archid, Cefiria.

Nicolaus
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Nicolaus Metcalf Archid. Hpjfen.

Gulielmus Hedge Procur. Cleri Nowicen.
Adam Traues Archidiac. Exon.
Bjchardus Woleman Decan. Wellen.

Thomas Brerewood Archid. Har. Procu-
rat. Capituliif Cleri Exon.

Qeorgius Careiv Archid. Totten. Procu-

rat. Capit. ir QleriExtn.
Thomas Bennet Procur. Qleri & Cap. Sa

rum.

Richard. Archidiac. Procur. Qleri if Cap.
Sarum.

Petrus Lighman Procur. Qleri Cant,

EdmundusStavart Procur. Qleri Winton.

Joannes Rayne Procur. Qleri Lincoln.

Leonardus Samil Procur. Qlere Archi-

diac heiven.

Simon Matthew Procur. Clerihonden.

hinfrid Qgle Archidiac. Salop>

GuHelm. Maye Procur. Qleri Elien.

Rol. Phillips Procur. Ecclef. Sf* Vauti

honden
Gamaliel Clyjion Decanus Hereford. &

Procur Capit.

loannes London Decan. Wallingford.

Richardhayton Archidiac. Bucks.

Hugo Coren Procur. Cleri Hereford.

Richard. Sparaheford Proc. Qleri Here~

jord.

Mautitius Griffith Procur. Cleri Kof-

fen.

Gulielm.Buckfnaflr. Proc. Cleri London.

Richard, Shelton Mag. Colleg. de Me,-

lyngham.

?er Me Willielm. Glyn. Archidiac. A«-
glejfem.

Robertus Evans Decan. Bangorem.

Walterus Cretying Arch. Bathsnien.

Thomas Bogard Procurat, Cleri Wygor-

nens>

loannes Nafe Procur. Cleri Bathon &
Wellen.

Georgius Wyndbam Archid. Norwicen»
loannes Bell Archidiac. Glocejlr.

loannes Chamber Decan. Sli Stephani

Archid. Bedford.

Nicolaus Wilfon.

Zekere aanmerkinge op de voorgaande Ondertekeningen.

A d' Abten van Gloffenbury en Reading

ondertekenen meed' andere : waaraan
blykt dat zy , inde veranderingen

die daar gemaakt waren , haar fo ge-

willig inftelden als d' andere.

B d' Abten fchreeven doorgaans zulk le-

lijk fchrift dat men hare namen die daar

onder (laan kwalijk kan leefen : tot fom-

mige daar van wift. ik geen raad altoos.

C. Daar zyn vyftig Perfoonenj van het

Lager-Huis, waar onder 2$. Aarts-

Diakonen zyngeweeft, 4. Dekens van

de Hooft-Kerken , 3. Dekens van de
Collegiale Kerken j 17. Procurators of
volmagtige van de Geettlyk heid , en een

Profeitoor van de Hoo^e School.

ƒ /

Zekere Vraagen door den Bifichop van Cranmer in order geflelt , dienen-

de tot verhetering van verfcheide mifbriiyken,

Cotton. Libr. Cleopatr. E. j.

1. TTTAarom, of om welke rede-
j

genegen mogt zyn om te zien dat de Paus

VV °en en infichten iemand tog 1 hier in Engeland het opperftegefagenau-

CLq auto-
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toriteic wederom mocht voeren ; of fig

kanten regens de wetten en ordinantie van

dit Koningryk, uitgegeven tot voortfet-

tinge van des Konings titel van opperfte

voogd of hooft te zyn van de Kerk ?

i. Ofeen rnenfch,na dat hy gedoopt is>

een doodlyke zonden bedry vende , op ee-

nige andere wyze dan door innerlijk be-

rouw en'verflagenheid des Geefts verge-

vinge zyner zonden uit genade kan beko-

men?
3. By aldien de geeftlykheid kome te

weten dat de gemeene man veel meer van

haar houd , om dat zy haar laten voorftaan

dat het in de wille en macht der Priefters

beftaat om de zonden te vergeven , ofniet

te vergeven , na haar welgevallen ; en of

in zulken geval de geeftlykheid mifdoet zo

zy dit met oogluikinge toelaten , en het

volk al willens en wetens in defe opinie in

flaap wiegen ?

4. Of een Sondaar over zyn fondenin-

nerlyk bedroeft en zeer rouwig zynde , en

daafop voort komende te fterven , al zo

hoogen plaats in den Hemel zal befitten j

als ofhy nooit gefondigt hadden ?

5. Of'er zy, en wat onderfcheïd dat

men zou mogen Hellen tufïchen twe Per-

ibonen , waar van d'eene zeer groot be-

rouw en Icedwefen hebbende over zyn

zonden zonder abfolutie van den Priefter

komt te fterven, en d' ander ook zond-
rouwig zynde van den Priefter meteenen
word geabfolveert, en dan daar op voort

derft ?

6. Indien het openbaar bly'tt dat het

volk op uitwendige Ceremoniën haar

meer verlaaten dan zy behooren , en dat

zy de beelde meerder kracht , dan betaam-

lyk is , toefchryven : met de zelve op te

pronken en te vercieren , de voeten te

kuflen of wafch-kaarfen te offeren , en dat

de Priefters zulks wetende doch vrefende

hun voordeel en profijt ofandre inkomften

hierdoor tezullen verliefen, het volk om
daar in te continueren veel eer aanmoedi-

gen, dan dat zy haar , volgens de heilige

Schriftuur, de waarheid daar van leeren-,

wat zyn Koninglyke Majefteit en het Par-
lement dan in zulken geval te doen ftaat of
van gemoeds halven gehouden zijn te

doen i

7. Of nu onder het nieuwe Teftament
de Tienden den Priefters volgens de God-
delyke of Menfchlyke wetten toe komen i

indien na de menfchlyke, welke dan daar

de menfchlyke wetten van zyn ?

S. Of alleen de geeftlykheid , en nie-

mand anders, in Kerk- vergaderingen hare

ftemmen mogen geven ?

9. Ofde 19. Canon ofwet in het Con-
cilium van Calcedon , waar in befchreven
ftaat dat d' eene Priefter d' ander voor den
Rechter niet en mag roepen , maar alleen-

lyk voor zyn BilTchop; en andere dierge-
lyke wetten doorgaans aangenomen zyn
geweeft of niet ? en ofde zelve tegens de
eere van den Koning en de wetten van dit

Rykftryden ; en of het niet wel fou voe-
gen dat het Parlement een Proclamatie liet

uitgaan om de gemelde Canons ofwet-
ten , alzo ze nooit , infondèrheid in dit

Ryk , aangenomen zijn geweeft, af te

fchaften ?

1 o. Ofde 24. Canon van het voornoem-
de Concilium , meldende dat men van
Kloofters eenmaal den Biftchop toegehei-

ligt , daar na geen wooningen voor Leken
mag maken , aangenomen en onderhou-
den zy geweeft, en of fe haar tegen des
Konings macht en autoriteit van het Parle-
ment aanftelle ?

il. Indien men gewaar wierd dat de
Biflchoppen niet vlytig onderfocht heb-
ben , en als noch, na behooren, daar
haar werk niet van maken, of fodanige
Perfoonen die zy tot een Priefters ampt be-

roepen vroom van leven zyn en geleert ;

maar zonder daar na te vernemen ofhaar
t' ondervraagen > ryp en groen aannemen
zo als zy haar voorkomen , (waar door
veler menfchen zielen vry groot gevaar lo-

pen ,
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pen y en ontallike ongemakken ontftaan,

)

wat dan den Koning en zyn Parlement hier

in te doen ftaat ?

12. In geval dat Dekens , Biflchoppen,

Aarts- Diaconen en andere die in geeftlyke

bedieningen zyn > hun leven niet en kwa-
men aan te ftellen volgens den eifch van
d'eerfte inftellinge van zodanige ampten
en bedieningen 3 of (o als zy het geern had-

den die haar daar in geordineert hebben,
wat dan de Koning en zyn Parlement in

zulk een geval mag , of behoort te doen ?

13. Waarom en waar toe zodanige
ampten en bedieningen van de geeftlyk-

heid eerft ingeftekzyn geweeft ?

14. Indien dat Biflchoppen, en Prie-

fters nevens haare bedieningen inkomften

hebbende,ier plaatfe daar zy ftaan weige-

ren te woonen , en in Cathedrale of Col-

legiale Kerken geduurig ledig gaan op hare

prebenden of inkomften, of het dan niet

wel voegt dat zyn Koninglyke Majefteit

of het Parlement daar in order ftelle om
zulks in het toekomende voor te komen ?

15. Welke d' uitwendige tekenen en

inwendige weldaden van genade zyn in de

Sacramenten van beveftiginge, Ordre,
Houwelijken-ftaat en hetOlyfel; en wat

voor beloften God gedaan heeft aan de ge-

ne die fe komen te handhaven; en wat voor

een kracKt en deugd darter in de zelve

ileekt.

III.

Zekere Vraagen rakende de beveftiginge in den dienft , en hetgeene Cran~

mer , enftokkefley Bijjchop van Londen daar op geantwoord hebben.

Het Origineel.

Gefchreveo met Cranmershand, -Cotton Libr. Cleop. E, j.

Vraag. f^\F de beveftiginge' door

O!'Chriftusisingeftelt ?

Antw. Daar en is geen Schriftuur-

plaats welcke verklaart dat dit Sacrament

van Chriftusis ingeftelt geweeft.

1. Want de Schriftuur-plaatien daar

toebygebrachten zyn geen inftellingen,
j

maar daaden en handelingen der Apofte-
'

len.

2. Deze daaden wierden gedaan door
een byzonder gave aan d' Apoftelen gege-

ven ; om Godts woort op die ty t te bevefti-

gen.

3

.

De voornoemde byzonder gave blyft

nu den fuccefleurs der Apoftelen niet by.

Wat is het uitwendig teken ?

De Kerk gebruikt (Chrtfma) deZalvin-

ge , voor een uitwendig teken , doch de
Schrift vermeit daar niet van.

Waar in bejlaat de kracht van dit Sacra-

ment}

DeBiflchop, uit de naam van de Kerk»
roept den heiligen Geeft aan, om den be-

veiligden Perzoon met fterkte en ftant-

vaftigheit , nevens andere geeftlike gaven»

te begaven : invoegen dat de kracht van
dit Sacrament foo hoogwaardig is , als is

het gebed des BiiTchops, gedaan in de naa-

der Kerke.

Hac refpondeo yfalvofemper Eruditiorum

ir Ecclefia Orthodoxe refponfo: dat is:

dit is mijn antwoord , dog behoudens

altijd d 'antwoord van die-geleerder %ijn

en van de rech^innige ]$er\.

CLa Sto-



3o8 Authentyke STUKKEN

Stokefleys Papier.

I. Vraag. TP\E eerfteVraag, ofbet Sacra-

I 3'ment van bevesliginge een

Sacrament des nieuwe Tefiamentes is door

Chriftusingefielt ?

Antw. Hier op antwoord ik , dat het is.

2. Vraag. Wat is bet uiterlykjekjn , en

welkf %yn d' onjïchtbaarc genade-gaven die

daar b\ gegeven worden }

Antw. De woorden Signo tefigno Sanüee

Crucis ) <£r confirmo te , &c. dat is : il^

teikcne u met het teken van het Heilige Kjuvs
en bcveftïge u l?c. nu defe teikeningen

,

zalvinge , oplegginge der handen door

den BiiTchopjZyn d'uiterlike tekenen: d'in-

nerlike, devermeerderinge van de gaven

des Heiligen Geeft, en voornaamlik van

kracht en fterkte , van het geloof te ko-

nnen fpreken , het zelve tonen en verant-

woorden, enby noot daar om telyden.

3. Vraag. Wat belofte heeft men van de

voornoemde genade-gaven ?

Antw. Dat de daaden en handelingen

in de Schriften der Apoftelen uitgedrukt

«evens de daar op volgende werkingen

,

door hare handen te leggen op de gene die

tevoren vergiffenis van hare zonden had-

den ontfangen , vergefelfchapt gaande met
Chrifti beloften ,

gedaan aan zyn Kerk , en

het geduurig geloof van die algemeine Ca-
tholike Kerk van der Apoftelen tyd af tor

hiertoe, zonder dat iemanddaar iets te-

gen hebben kan ( uitgefondert alleenlijk

d'onverftandige en die van kettery ver-

dagt zyn) doen ons, en, (na myn oordeel,

doch echter eenen ander het zyne latende

behouden) behoorde genoeg te zyn om al-

le menfehen die in de Catholyke Kerk ge-

loven t voor zeker en gewis te doen den-

ken dat God de beloften van gemelde ge-

nade gedaan heeft.

Ego Ioannes hondon. Sic refpondeo , fr»-

tus autoritate & teftimonio antiquijpmo-

rum , eorumaue doBiffmorum pariter ac

fanBifflmorum Virorum, & pracipue Santlce

matris Ecclefix notlra Catholica , cuietiam
in non exprejjïs infacrafcriptura > non mul-
to minus quamjeriptis , fides adhibenda efl\

niji tam de baptifmo parvulorum > cjuamde
perpetua Dei para Virginis integritate , <fcr

id genus compluribus , quibus fine falutis

periculo Nemo difcrepat , licebit falvafde
contradicere : dat is

:

Ik Joannes van Londen antwoorde al-

dus : fteunende op d' autoriteit en het ge-

tuigenis van d' alleroudfte , en dat van feer

geleerde en met eenen zeer heilige man-
nen , doch voornaamlyk van de Heilige

Moeder onfe Catholyke Kerk ; wien men,
al waare 't ook niet uitgedrukt in de heilige

Schriftuur > niet veel minder geloven mag
dan of die dingen in de heilige Schrift be-

fchreven waren j als daar is zo wel het

doopfel van kleine kinderen, als dat de
Moeder Gods altyd Maget is gebleven > en
diergelyke zaaken meer 3 waar in zo ie-

mand mochc verfchillen , die mag zulks

buiten gevaar van 7yn zaligheid en behou-
dens zyn geloofniet tegen fpreken.

IK Zekere
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i v.

Zekere aanmerklijke Póinften door den Aardtshijfchop Cranmer .den Ko-

ning voorgedraagen , om hem daar door te bewegen tot een vorder

Reformatie voort te gaan.

Cotton Libr, Cleop. E, 4,

ZYn Koninglijke Majefteit gelieve na

zijn hooge wysheidnaauwt' aanmer-
ken , fcherp te letten en diep t' overwegen
defe navolgende aanmerkens- waardige
poincten.

1. Dat men over een zaak van groot be-

lang geen vonnis mag ftryken , voornaam-
lijk overzaaken die de Chriftelijke Religie

aangaan , zonder een voorgaande langwy-

lige , groote en rype overdenkinge.

2. Wat al kwaad daar opis gevolgt als

men in Provintiale, ja zelfs in generale

Concilien of Kerk-vergaderingen onder-

ftaan heeft iets in druk te laten uitgaan

,

als uit kracht van Gods wet, zonder dat

zulks blykt in Gods heilig Woord, of
fonder eenige baarblyklyke redenen daar

uitgehaalt.

3

.

Hoe dat alle Chriften-landen met ge-

leerde Mannen in de Schriftuur ervaren

vervult zyn , dewelke wel na fpeuren en

oordelen konnen hoe zaken,die airede zyn
of in het licht uitgegeven fullen worden,
met de Schriftuur over een komen , of
niet.

4- Hoe ftout heden ten dage de men-
fchen zyn die haar niet en ontzien foo wel
tegen hooge Vorften als gemene Perzonen
teSchryven, zonder haar hoge ftaat eens

t' aanmerken , Hechts overwegende de bil-

lykheid of onbillykneid van de zaak.

5. Hoe dat mannen niet alleen van de

nieuwe geleertheid (fo men haar noemtj

maar ook felfs Paapfche Schry vers toeftaan

dat, na den inhoud van Gods woord,
Friefters niet verboden worden te trou-

wen» hoewel zy wel wiften dat vele uit-

leggers der Schrifture van een ander ge*

voelen waren,

6. Hoe het niet mooglyk is dat alle ge-

leerde mannen van eenerley verftand , ge-

voelen en opinie zouden zyn, fo lang als 'er

kafonder het koren loopt, de godfalige on-

der de godlofe vermengt zyn, het welke

gewiflelijk duuren zal zo lang als de
Werelt ftaat.

7. Hoe dat verfchil inopiniend'open-
baringe van veele waarheden die men voor
defen voor kettery aanlag , veroorzaakt

heeft: ja, die by vele in andere Landen
daar noch voor gehouden werden; alsby

voorbeeld, d' autoriteit van de Biflcrrop

van Romen die hy fig t' onrecht aanmatigt,
is daar door in 't licht gekomen , mec
bloetitorringe van niet weinige, die 't eerfr

op de baan brachten»

S. Daar zyn "ook andere opinien noch
nietaangeroert, diealfoveel twiften twe-
dracht in uw Majefteits Kor ingryk heb-
ben , en zullen veroorzaaken als eenige

daar van gefproken is , te weten , of de
heilige Schriftuur ons verhaak van een Va-
gevier na dit leven, of niet? ofmen eeni-

ge onbefchrevene waarheden noorzaaklyk
geloven moet die niet gefchre ven zyn in de
Schriftuur , noch uit eenige openbaare
Schriftuur-plaatfen door onfeilbare argu-
menten gehaalt konnen worden?of er ook
eenige voldoening zy behalvep.de voldoe-
ning van Chriftus? ofdevrye 'wil uit haar
eigen vermogen haar fchikken kan tot een-

bekwaamheid (zomen zegtj d? congrua?
of het tegens de heilige Schriftuur itrijd

Chrifti beeld tekuffen ter eerevanhum <•

dq 3 en
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en in 'talgemein gefprooken ofmen beel-

den anderfins mag gebruiken dan zyn Ma-
jefteit in zyn Plakkaten laat uitgaan ?

Hierom, uit aanmerkinge van het gene

airede verhaalt is , zal het zyn Koninglyke

Majéftéit gelieven zyn oordeel voor een

tydop teichorten, en geen befluit tema-

ken dat het trouwen van Priefters tegens de

heilige Schriftuur ftryd , maardathy veel

eer beide partyen doefwygen, hunbela-

itende daar van nie t te prediken , te difpu-

teren noch in het openbaar daar van te han-

delen , op boete van &c. En ingeval het

boven verhaalde uwMajefteictotftilftand

nietenbewege > dat het hem dan gelieve

toe te (laan dat dit artykel van het trouwen

der Priefters in beide Academiën of hooge

Schoolen.onder onzydige Rechters,opent-

lyk bedifputeert mag worden , al eer dat

daar over een uirfpraak gefchiede.

Dat alle d'argumenten der tegenfprekers
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aan de verantwoorders twaalfdagen te vo-
ren al eer het difpuit aangaat ter hand be-
ftelt mogen worden , om haar daar over te

bedenken en te beter te konnen antwoor-
den : en dat de geene die in dele difputatie

aannemen de zaak te willen verdadigen
,

dat zy 't met defe voorwaarde aanveerden,

dat ingeval haar Rechters komen teoor-

deelendatzytekortfchieten of overwon-
nen zijn , dat zy dan daar over gewillig de
dood willen lyden ; en by aldien haare

weder partyen haar ftuk niet en konnen
bewyfen of ftaande houden , fo begeeren

zy niet anders dan dat zijn Majelteit gelie-

ve haar te gonnen dat zy haar mogen be-

helpen met de vryheid die haar Godts
woord hier ingeeft; en uwe ootmoedige
Onderdaanen zullen God Almachtig bid-

den dat uw Koninglijke ftaat tot Godes ee-

re lang mag duuren.

V.

Een Verklaaringe over de hedieningen en Goddelijke inftellinge van Bif-

fchoppen en Priefters. Het Origineel.

Cotton Libr. Cleop. E, y.

WAt de Sacramenten van heilige

Ordren aangaat, willen wy dat al-

le Biflchoppen en Predikanten ons Volk,
van ons haar geeftelike bediening aanbe-

volen , onderwyzen en keren fullen :

I. Hoe datChriftus en zyn Apoftelen

ïn het nieuwen Teftament ingeftelt en ge-

ordineert hebben, datter, behalven de

borgerlike machten en regeringe van Ko-

ningen en Vorften , het welke in de Schrif-

tuur genoemt word , foteïïa: gladii, de

macht van het [waart , in de ftrydende

Kerk gedurig ook fouden zyn zekere ande-

re Dienaren ofbeampten,dewelke met een

geefilikemagt, autoriteit en commiiïie on-

der .Chriftus behoorden aangedaan te

zyn> om Godts woord te prediken en aan

zyn Volk te verkondigen , om haar Godts
Sacramenten toe te dienen,- en daar

doorde genade des Heiligen Geefts te ge-

ven , het gezegende lichaam Chrifti in het

Sacrament des Altaars te heyligen , van
zonde t' ontbinden en t' ontflaan , alle Fer-

zoonen die recht boetveerdig en zond rou-

wig zyn ; om te binden en uit de gemeinte

|
te bannen die aan openbare zonden en mif-

| daden fchuldig zyn en hare fouten nieten

}
willen verbeterenjom andere in haar plaas,

order en bediening, daar zy felfs toe ge-

I
roepen en aangenomen zyn , te ftellen en

beveftigen ; en eindlik om Chrifti fchapen,

als goede Herders en opzienders, gelyk

ds
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als d'Apoftelen haar noemen , te weyden
en te voeden met haar heylzame leere , en

door gedurige waarschuwingen en veima-

ningen haar van zonde en ongerechtig-

heyd , voor fo veel in hun vermogen is , af

te trekken , en tot volmaakte kennis , vol-

komen liefdeen vreze Godts en oprechte

liefde van haar naaften te brengen.

z. Dat dit ampt, deze bedieninge macht

en autoriteit geen tyrannifch gewelt is,

hebbende geen zekere wetten ofpalen bin-

nen welke dat fe behoorde befloten te wor-

den } zy en is ook geen onbepaalde , maar
een middelmatige macht , onderworpen

,

befloten en bepaalt binnen zekere palen en

inrichten , waar toe de zelve door Gods
inftellingegeordineertisgeweeftj hierin,

als verhaalt, beftaande om geeftlyke en

eeuwigduurende zaaken aan de ledematen

van Chrifti verborgen lighaam alleenlyk

uit te reiken en toe te dienen , te weten,

de fuivere en hemelfche leere van Chrifti

Euangelium , en de genade-gaven in zyne

Sacramenten gefchonken. Hierom word
ook defe macht en bedieninge in fommige
Schriftuur-plaatfen genoemt donum is gra-

tia } eengave en genade; in fommige andere

plaatfen word haar debenaminge vanc/4-

vesfxve poteftas clavium j jleuteh of de magt
der jleutelen toegefchreven j waar mede
een zeker ampt, aan d' uitvoeringe van

een byfonder fun<flie ofbediening bepaalt

,

te kennen woi d gegeven , volgens het feg-

gen van den heiligen Apoftel Paulusin het

eerfte Capittel van zijn Zendbriefaan de

Romeinen, en in het vierde aan Timo-
theus, als ook in het vierde aan die van

Ephefen , alwaar hy aldus fchryft: quum
afcendiffet Chrijlus in altuem, captivam du-

xit captivitatem, & dedit dona Hominibus^

dedit autem , alios quidem Apoflolos , alios

veröProphetas , alios ver6 Euangeliflas , ali-

os autem Vaslores ac DoBores , ad inftaura-

tionem Santtorum , in opus adminifiratio-

nis , in cedificationem corporis Chrijli , do-

nee perveniamus omnes in unit atem
ft'dei ir

agnitionis filii Dei} in Viruni perfeBum,
in menfuram atatis plene adultee Cbrisli.

Dat is : als by opgevaren is in de bocgte, beeft

by de gevangenifi'egevangengenomen , en beeft

de menfehen gaven gegeven , en de ^rlve heeft

gegeven , fommige tot Apoflekn , fommtge
tot Profeten , fommige tot Euangelijlen , fom-

mige tot Herders en Leeraars , tot de volma-

kinge de Heiligen tot bet werk der bedieninge ,

tot opboutvinge des ligbaams Chrijli i tot dat

wy alle gullen kpmen tot de eentgbeid desge-

loofs en der kennijfe des Zoons Godts , tot ee-

nen volkomen man, tot de maatt der grootte

der volheid Chrijli ; op dat zy het ampt of
werk der bedieninge, tot volmaakinge, on-

derwyfinge , en opbouwinge der ledemaa-

ten van Chrifti verborgen lighaam fouden

uitvoeren, en niet ophouden van hun ampt
te bedienen, niet alleenlijk tot dat zy tot

de eenigheid des geloofs en der kennifle

des Zoons Godts waren gebracht en geko-

men , maar ook toteenen volkomen man
en tot de maate der grootte der volheid

Chrifti, dat is: tot dat zy daar info wa-
ren beveiligt en verfterkt, dat zy daar na

niet meer daar aan kwamen te twyfelen

,

noch als kinderen , tot eenige andere con-

trary leere ofopinie haar lieten vervoeren

door de liftigheid of lofe vroedmaakinge

vanvalfche Herders en Leeraars, die mee
loofe ftreeken omgaan, om haar tot dwa-
lende gevoelens te brengen; maar dat zy

de waare leere van Chrifti Euangelium ge-

geftadig fouden navolgen , door de liefde

geduurig toenemende en opwalTende tot-

een volkomen lidmaat van dat lighaam,

waar van Chiiftus eigentlyk hethooftis,

in wien, (byaldien het gantfche lighaam ,

te weten , ieder deel en lid daar vange-
groeit en tot haar volkomen ftant gekomen
is, niet zy alle evenveel , maareeniege-

na de gave en hoedanigheid die hem mede"-

gedeelt is i om alfo met den anderen t' fa-

men gebonden , vereenigt en het zelfde

lighaam ingelyft te worden,) buiten alle

twyfel» dat gantfche lighaam en y der deel

daar
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daar van daar door volmaakter en fterk er

zal worden gemaakt, van wegen die na-

tuurlijke liefde en ontferminge welke het

eene litmaat, met het lighaam fo veree-

nigt, met den anderen heeft. Waar uit

dan klaar blykt , niet alleenlijk dat den
Apoftel Paulus defe gemelde magt en be-

dieninge van Herders en Leeraarengetelt
engerekent heeft onder de eigentlykeen
fpetiale gaven des Heiligen Geefts , maar
dat fe ook een bepaalde macht en bedie-
ning is geweeft , voornaamlyk en alleenlyk
om de voorverhaalde redenen en inlichten

geordineert, en ingeftelt.

3. Dat defe macht, amptenbedienin-
ge nootzaaklyk hier op aarde dienen on-
derbonden te worden om defe drie byfon-

dere en voorname redenen. 1. Om dat het

God de Heere fo geboden heeft
,

gelyk als

zulks in verfcheiden Schrifcuur-plaatfen te

kennen word gegeven. 2. Om dat God
jgeen ander ordinary middel ofwerktuig
ingeftelt noch geordineert heeft , (waar

door hy ons de verfoeninge, die door
Chriftus word te wege gebracht , deelach-

tig wil maken , de gaven des Heiligen

Geefts fchenken , en tot rechte erfgena-

men des eeuwigen levens Hellen , om met
hem aldaar in der eeuwigheid te heer-

fchen , ) dan alleen zyn woord en Sacra-

menten ; hierom moet men het ampt en

de macht om het woord en de Sacramen-
ten te konnen bedienen, geenfïns laten

verloren gaan noch die vernietigen, vol-

gens het leggen van den Apoftel Paulus,

quomodo credent in eum de quo non audierunt}

quomodo autem audient fint Prxdicante ?

quomodo autem pradicabwit nifi mijji fue-

rint ? ficutferiptum e(l > quamfpeciofifunt

pedes Euangi-li ^antiumpacem , anuntiann-

tium bonal dat is : Hoe gullen *y in hem
gelooven, van treilen ^v nietgeboorten heb-

ben ? Hoe ^ul/cn 10 hooren ponder die haar

Predi'np ? Hoe gullen ^y Prediken , indien sfy

niet gebonden en worden ? Gelijl^gefchreeven

és t boe liejlijkj{ijn de voeten dergeenedie het
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goede verkondigen ! die de vrede vïrkpndigenl

g. Om dat aan defe magt, ampt of bedie-

ning gewiffelijk vaft zijn de beloften van
heerlijke en onw3ardeerlijke zaaken j

want daar door worden ons de Heilige

Geeft met alle zijn genade gaven mede-
gedeelt , en eindlijk onfe Rechtveerdig-

makjnge en het eeuwig leeven , na de

woorden Pauli , Non me pudet Euangelii

Jefu Chriïiii potent ia Jï quidemeft Dei ad

faiutem omni credenti; dat is: Ikjnfcha-

me my niet dei Euangeliums fefu Chrijliy

van wegen de plaats en bedieninge die my
door Chriftus is gegeven, om te prediken

zijn Euangelium, want het is een kracht

Godts , dat is , het uitverkoren inftru-

ment van God geordineert, en met zulk

een kracht en werkinge begaaft, dat het

in der daad alle menfehen het eeuwige lee-

ven kan geven , welke Hechts het zelve ge-

looven en gehoorzaam willen zijn.

4. Dat dit ampt, deze macht en auto-

riteitdoor Chriftus en zyn Apoftelen al-

leenlik zekere Perzonen is aanbevolen en

toe vertrouwt , te weten , aan Priefters en

BiiTchoppen , welke fy door gebeden en

oplegginge van hare handen daar toe uit-

verkoren , geroepen en aangenomen heb-

ben.

Ten tweden , wy willen dat alle Bif-

fchoppen en Predikanten ons Volk fullen

onderwyzen en leren dat het Sacrament

des orders met recht een Sacrament ge-

noemd mag worden , om dat fe is een hei-

lig Kerk-gebruik of ceremonie van Chri-

ftus en zi j oA portelen in hetN ieuwe Tefta

-

ment ingeftelt > en beftaat uit twe deelen ,

gelijk ook d' andere Sacramenten der Ker-

ke : te weeten, uit een geeftlijke enon-
zichtbaare genade , en ook uit een uitwen-

dig en zichtbaar teken, d' Onzichtbaare

gave of genade in dit Sacrament ons mede-
gedeelt, en is niet anders als de voorge-

melde magt, bediening en autoriteit i het

zichtbaar en uitwendig teken , is het ge-

bed en d' oplegginge van des Biffchops han-

den
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den op den Perfoon die gemelde gave of
genade ontfangt. Enop datChrifti Kerke
niet ontbloot fou zijn van fodanige bedie-

ners die de macht, der fleutelen mogten
hebben en ook uitvoeren, fo hebben.dan
d'Apoftelen geordineert en bevolen dat

hetzelfde Sacrament van tyd tot tyd door
den Bifïchop aan fodanige andere Perfbo-

nen toegedient fou worden, begaaft met
de hoedanigheden die d' Apoftel feer vlytig

befchryft ; alsklaarblykt i.Timoth3. en
in zijn Zend -brief aan Titus. En hier

in voorwaar beftaat de gantfche kracht en
ook d' oorzaak van d' inftellinge van dit

Sacrament , gelijk als men het zelve in het

Nieuwe Teftament befchreeven vind ;

want hoewel dat de heilige Oudvaders der

Kerke die na d'Apoftelen volgden gefint

waren Chriili Kerke met alle dingen die in

den Tempel der Joden pryflijk waren te

vercieren , en tot dien einde zekere ande-

re ceremoniën niet alleen bedagren daar te

vooren niet van verhaalt is , als om een

Thomas Cromwel.

T. Cantuarien.

Edtvardus Ebor.

loarines London.

Cuthbertus Dunelmenfis*

Ioannes Lincolne.

loannes Bathonienf»

Thomas Elien.

loannes Bangor.

Nicolaus Sarum*
Edwardus Herejorden*

Hugo TVigorn-.

loannes Riffen.

Rjchard Cicefter.

Rjchardus JVolman*

loannes Beü.

WillielmusClyffe.

Rpbertus Aldridge.

Gilfridus Downes.

fcheermes te gebruiken , zalvingen , en

diergelijke andere gewoonten die men in

de bedieninge der gemelde Sacramenten

gebruiken moert 5 maar ook zekere andere

minder oiders en trappen , als Deurbe-

waarders , Voor-lezers j Befweerdersof

Duivel-banners, Toorts-dragers, en On-
der - Diaconen > welke byzondere bedie-

ningen yder eeninde Kerk waar te nemen
had j waar in zy > buiten twyfcl , haar heb-

ben gefchikt na het exempel en de ceremo-

niën die in het Oude Teftament in 't ge-

bruik waren 5 echter is het waar dat men
in het Nieuwe Teftamentgeen trappen of

onderfcheid in orders befchreeven vind ,

maar alleen Diaconen, Priefters, en Bif-

fchoppenj daar word ook niet eens aldaar

gerept van eenige andere ceremonie, ge-
bruiklijk onder het toedienen van dit Sa-
crament , dan alleen van het bidden en
d'oplegginge van de handen der Biffchop-

pen.

loannes Skjp.

Cuthbertus Marfhaü.
Marmaduke Waldeby.

Robertus Okjng.

Nicolaus Heyth.

Rodolphus Bradford.

Rjchardus Smit.

Simon Mattheus.

loannes Prynn.

Gulielm. Buckrnaflre.

Willielmus 'M.aye.

Nicolaus Wotton.

Rjchardus Cox.

loannes Redman.
Thom. Rpbertf.

Thom. Baret.

loannes Nafe.

loannes Barbar»

(Sommige andere hebben het ook ondertekent , welkers Naamen niet leesbaar zijn *

Sacr* Theologie > juris Ecclefiaflici <&r Civilis Profeflbrer.

Rr VI. Melan-
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VI.

Melanëlhons Brief > radende den Koning met de Reformatie te

willen voortgaan.

ALler doorlugtigfte Koning>hoewel wy
verdaan hadden dan de ËifTchop van

Romen door alierley liftige aanflagen de

gemoederen van Kayzer Karel en den Ko-
ning van Vrankryk tegens die van Enge-

land en Hoogduitfchland zoekt op te hit-

fen , nochtans allo ik hope dat God dit

gevaar zal beftieren, en uwe geruftheid

voorftaan , heb ik dcrhalven in myn ander

briefvan de verbeteringe der Kerken ge-

fchreven , verfoekende en biddende dat

uw Koninglyke Majefteit de felveby tyds

gelegentheid gelieve na te zien. Daar na

heb ik defen brief daar noch bygevoegt

,

daar toe bewogen zynde niet uit fchaamte

,

maar uit een zonderling yver en liefde zo

tot der Kerken als tot uw Koninglyke Ma-
jefteits welftand •• wefhalven ik om Chrifti

wille, uw Koninglyk Majefteit biddeen

fmeke defe myn vrymoedigheid in het goe-

de te willen afnemen. Ik gedenke dik-

maals aan de eerfte opkomfte der Kerke
van Engeland en aan al wat haar tot roem
en eere na gegeven word : alfo daar van

daan de Chriftelyke leere over eengroot
gedeelte van Duirfchland en Vrankryk
haar verfpreid heeft ,• ja , het is Reen klei-

ne weldaat voor de Kerk van Engeland ge-

weeft dat fe , voor alle andere, van het

Roomfche juk en des zelfs vervolging is

verloft geworden. Defe Kerk heeft ons

eerft dien god viuchtigen Kayzer Conftan-

tinus voortgebracht : dit is geen kleine

eere voor uw naam. Nu heeft ook uw Ko-
ninglyke Majefteit eerft met een manhaf-

tige kloekmoedigheid doen blyken een
|

voorftander te zullen zyn van de waarheids

gv , Hjer Koning hebt de dwinglandy van

den Roomfchen Biflchop van uw hals ge-

fchoven j hierom wenfeh ik zeer dat uw

Kerke tot haar vorige zuiverheid herftelt

mocht worden * edoch ik merke datter

aldaar zekere Perzoonen zijn , dewelke
d'oude mifbruiken, gefproten uitenge-
ftyft van den Roomfchen Biflchop, met
alle macht noch voorftaan ,* doch het is te

verwonderen daar de belhamel der mif-
bruiken uit het zaal geworpen is , dat even-
wel het vergiffelfs noch ftand houd en niet

uitgebraakt is j waar in ook dit gevaar
fteekt dat zy zelfs, ofhaar aanhang, de
macht van den Roomfchen Biflchop d'eene
tyd ofd' ander fchynen te zullen herroepen
en wederom op de baan brengen, byal-
dien het volk komt te denken dat defen het
opperfte gefag der Kerken toekomt : alfo

haarde Ceremoniën voor de oogen gedu-
rig fpelen en aan den ftichter daar van doen
gedenken ,• gelyk als met de wetten van
die van Athenen de gedachtenis van So-

lon haar verfpreide, en zeer aangenaam
was.

Hierom was ik verheugt dat men in een

zeker Plakkaat , rakende het ftuk van Re-
ligie , aldaar onlangs eerft uitgegeven in

een algemeen overdenkinge fóu nemen en

raad plegen over de verbetering van deCe-
remonien en wetten der Kerken ; en dit

voornemen heeft de fcherpte van het de-
creet ftomp gemaakt en vry wat verfacht

:

want fchoon ik defe godvruchtigheid moet
pryfen dat men de dwalingen , (ftrydende

tegen de leere der algemeine Kerke , daar

wy ook belydenis van doen) verbied: hier

over nochtans bedroef ik my dat by die

zaaken een zeker artykel is ge voegt , waar
in men gebied d'onderhoudinge van alle

gewoonlyke Ceremoniën en het niet trou-

wen der Priefters. Want voor eerft fullen

vele menfehen d' autoriteit van dit Plak-

kaat
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kaac aanleggen tot vaitftellinge der mif-

bruiken in de Mis ; ten anderen fo word in

hetalgemeindehertnekkigheiddergener,
voor fo veel als fy onfe leere niet toegedaan
zyn, geftyft, en den yver der godvruch-
tige gekrenkt. Auguflinus klaagt dat in

zyntydde dienftbaarheid der Chriftenen
harder en fwaarder is geweeft dan die der

Joden , hoe veel harder zal ze dan vallen

by aldien dat die fuperftiiieufe vifevafe-

ryen > als te kruipen naar het Kruis en
diergelyke dingen ineer , door lighaamly-
ke ftraffeu geftyft en gefterkt worden, Ger-
fon fchryft datfe nutendienftigzyn voor
<Je vroomen , die evenwel de Ce; emonien
wat fuperftitieuflyk aanhangen , om daar

door tot verbrekinge der zeiver bewogen
te werden, en op dat zy, ziende dat fe

aan anderen gebruikt worden , de (juper-

ftirie mogen leereu nalaten*

Maar, fult t>y feggenj il^P.aa de rulle

in tnyn J\v^ voo> en btgeere niet datter uit

d' ongelykhiid der Ceremoniën tivifi entive-

dracbt ontftaan. Ikfp: eeke van vroome en
moderate Perfoonen die de menfchlyke
traditien zonder veel geraas te maaken
overtreden , maar niet van de geene die

in een publyke Vergadering een ft.il en
vreedzaam volk tot oproer aandryven en
verftoren » alfo daar voor defen wetten te-

gcnsd'oproerige zyn gemaakt j men moet
ook d'overtredinge van een onnutte en on-
nodige Ceremonie voor een oproerige
voort niet keuren , doch evenwel hier in

moet men niet alleen op de geruftheid van
het algemei n volk , maar ook op de ge-
moederen der vrome en godvruchtige fien:

want voorwaar de confcientie is een tedere
zaak , en komt haaft te verflappen en ver-

flauwen fo wanneer fe doordevonniffen
der vermogende ter nedergeflagen word.

Ik weet ook wel datter fommige zyn die

nu een nieuwe manier van fchranderheid

gebruiken j fy verfchoonen de misbruiken,

en verzachtenfe met uitleggingedaararg-

liftiglijk aan te knoopen , op dat zy alfo

onder dat dekfelvan fchyn heiligheid goe

reden mogten hebben om die te behouden»
gelijk als d'Auteur derReformatie tot Keu-
len de godloofe misbruiken , als het
confacreren of inwyen der klokken cVc.

verfchoonr. Hoe veelerlei dingen zijn der

in de fabuleufe Hiftorien der Heiligen , als

van S. Chriftoffel, S. Joris, welke
?

als

Poè'fyenof verdigtfelen , feei aardige alle-

gorien of verbloemde manieren va» fpree-

ken in hebben ; evenwel moet men hier-

om de Kerken niet dwingen om die ver*

zierde Perfoonen t' aanbidden.

Het wierd in Egipten voor een heilige

zaak gerekent als de Vygen ryp geworden
waren, dat het volk in den Tempel nieu-

we Vygen erende, daar onder (ong^tï dul-

dt veritaT : foet ir de waarheid j men kan
vaodefe Ceremonie een ichoonebeduidin-

ge haaft geven , en de zelve de eere van
God? woord toepalTen , daarom moet men
e\ enwel die gewoonte in de Kerke niet in-

s oeren ; doch men ziet dat defe verleiden-

de dwalinge doorgaans in 't gebruik raakt -•

fo zegt men dat in Italien Cantarenus , Sa-

doletusende Cardinaal Polus de mif brui-
ken voorftaan , want defe Perfoonen voor-
naamlijk hebben aangenomen om de
Roomfchegodloofheid teverdadigen, en
oordeelen dat het een eere voor haar is en
een teken van een fchranderveiftandom

ondeugende Ceremoniën op te pronken ,

en zy beelden haar in dat zy met defe beu-

felingen de Godgeleertheid van Dionyfïus

wederom op de baan brengen. Ten zy dat

de voorfïchtige Regenten der Kerken defe

Sophifticatie of fnode manier van doen te

} keer gaan,fo zal het een fchriklyke verwar-

ringe in de Religie veroorzaaken , en de
waarheid wederom onder de voet helpen $

folang als men de Ceremoniën dermen-
fchen voor nodig in ziet , fo ftyft men vaft

die k wade opinie van beelden t'aanbidden;

hierom heeft zig den Apollel Paulus niet

I alleen tegen d' opinie maar ook tegensde
' Levitifche Ceremoniën fo dapper gekant,

Rr 2 nademaal
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nademaal hy fag dat zy haar defuperftitie

niet en zouden konnen kwyt maken , zo
lang als die Ceremoniën of gewoonten
fland hielden , hierom zeide hy feer wel en

deftig fi circumdidimini , Ghrijlus vobis

nihil proderit , indit n gy u laat befnyden , is

ji Cbrijlm niet nut.

Laat dan dit eenvoudig en klaarblyklyk

gevoelen van d^ vryheid in middelmatige

zaken toe te laten > ftant houden , en laat

de Predikanten leeren wat voor fchand-

vlekken dat men myden moetj laat de
Ceremoniën van God ingeftelt en eenige

menfchiyke traditien dienende tot een

goede order , gelyk als Paulus fpreekt, on-

derhouden worden , en laet'er een manie-

re van Ceremoniën zyn die met defrigheid

en voortreffelikheid vergefelfchapt gaat

,

want daar betaamt geen rouwheid by een

Kerk te zyn; laet geen andere onnutte en

onbekwame Ceremoniën ftyf afgeperft

werden.

Ten anderen, wat al gevaar lyden de

confeientien niet door het verbieden van

hettrouwen; uwe KoninglykeMajefteit

is ook niet onbekent dat de wet van alcyd

ongetrouwt teblyven, tot Romen Hechts

is opgekomen en eerft ingeftelt : daar zyn

brieven van den BilTchop van Taraconium
die het trouwen van de Biflchoppen

in Spangien tegens den Biflchoppen van

Romen voorfpreken.In Duytfchland plag-

ten noch binnen 500. Jaaren herwaarts

de Priefters te trouwen, en namenhetfoo
kwalik dat hun déze vryheid ontnomen

wierd , dat fy den BilTchop van Ments ver-

Horende iu het verhalen van het Plakkaat

vaa Romen, geweld aan deden , weshal

ven de BilTchop genootzaakt zynde te

vluchten, het verhaal daar van 'Haakte

j

d' Auteur daar van was Paus Gregorius

de VII. die geen van de oude Tyrannen in

fl outheid en godtloof heid behoefde te wy-

ken. Deze, na dat hy met een deerlike

inlandfche oorlog onzeKayzers inDuitfch-

land hadde geplaagt,heefc met eenen oyer

de Kerken getyrannifeert. Ik hooredatter
ook in Engeland Priefters getrouwt zyn ge-

weeft. Eindlijk en ten laatftenzijnder be-
kende Hiftorien die ons daar exempelen
genoeg van leveren ; hierom verwonder
ik my dat in het Plakkaat de Zend-brief
Pauli aan die van Corinthen aangetrokken

word , daar hy van het trouwen vry een

ander verhaal doet, en veel eer aanraad te

trouwen dan te branden.

Men heeft ons hier niet tegen in te bren-

gen de geloften , die ook uitdruklijk tegen

Godts geboden ftryden en veelerley fuper-

ftitie en verdor ventheid van zeden na haar
fleepen ; want men liet wel hoe dat veele

ongehuwde Priefters haar leeven aanftel-

len 5 het heeft my derhalven eenigfints

fmertlijk geweeft te leefen in het Plakkaat 3

dat de geene die Vrouwen hadden getrout,

van lichtveerdigheid wierden befchuldigt

,

want defe lafteringe fchynt onfe zaak vry

veel te befwaaren , die nochtans nodig is

voor de Kerk, om d' achtbaarheid des

Houwlijks te klaarder te vertoonen , de
fuperftitieufe onderhoudinge der geloften

tebeftraffen, en om allevleefchlijke wel-
luften te weren en te keeren. Het is wel
zulks dat een ongehuwde ftaat niet onrein

is , doch een eerlijke en Godvruchtige
ommegang tuflehen Man en Vrouw is in

kuisheid Gode aangenaam , gelijk als

Chriftus met zijn eigen ftemmedenEch-
ten-ftaat noemd een Goddelijke t'famen-
voeginge, zeggende : degeene die God t'fa-
men gevoegt beef; ére. Laat ons de fchikk in-

ge Godts in de natuur hoogleerenachten
en de zelve eerbiediglijk gebruiken 5 laat

ons zelfs geen nieuwe onderhondinge van
ceremoniën buiten Godts woord verzie-

ren j van welke foort den Apoftel Paulus

met naame verhaalt alshyaanTimotheus
fchryvende , de geene die het trouwen ver-

bieden, wel dapper beftraft.

De Profeet Daniel heeft den Antichrift

met twederlei voortreffelijke kentekenen

gebrandmerk en afgemaalt , zeggende :
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JHy *al denGodMaü\im met goud en ^ilver

teren , op de Goden fijner Vaderen qalhy geen

acht qeeven , noch op de begeerte der JVyven.

Dit paft wel op de Roomfche gewoonten :

het mifbruiken van deMiffe, het aanbid-

den der Heiligen heeft onwaardeerlijke

fchatten en een Koninglijke magt by een

gebtagt: daar zijn nieuwe Goden gemaakt,

goude en zilvere beelden worden der aan-

gebeden, en worden ook met goud en fil-

ver verciert. Hier by komt noch de wet

verbiedende den Echten-ftaat , waar uit

een groote verdorventheid in de zeden

ontftaan is. Defe merktekenen op wat

volk , op wat Koningrijk elders liaan fe an-

ders op, dan op dit doen vanden Bifïchop

van Romen? dewelke nadien hy den An-
tichrïft is , fo moet men met een Godvrug-

tigeen dappere kloekmoedigheid zijn au-

toriteit en wetten wederftaan. Wyders
heeft uw Koninglijke Majefteit begonnen

fommige dingen geluklijk te verbeteren ,

fommige Afgoden die godlooftijk aange-

beden wierden, weggenomen: Ikbidde

derhalven emftlijk zijn Koninglijke Maje-

fteit dat hy d' overige Roomfche godloof-

heid ook uit de Kerken gelieve te bannen.

De exempelen getuigen dat Koningen

grootlijks gezegepraak hebben die d' Af-

godery uitgerooit hadden ; en dikmaals

getuigt God hoe feer hy defen dienft ver-

eifcht dat de fuperftitien ter zyde mogen
geftelt worden , waar voor hy groote

ontbreken , fo wordender onder liet volk

in het openbaar veele Atheiften ; alfoby

na blykt datter een Heidenfche vryheid in

Nederland toegelaten word-- fommige fyn

vannaruurfuperftitieus, andere omhelfen

d'opinien der Geeft-dryvers. Zodanig is

het met Nederland gelegen dat het wel

bloeit van wegen vrede, gemak , rykdom
en overdaat, waarom {y haar zelvenook

gelukkig achten, dochondertufkhenfïen

zyniet hoe veel fware ftraffen haar over 't

hooft hangen: God zal, buiten alle twy-
fel , fo groote godloofheid en wreedheid
fwaar ftraffen. Ik en fag daarom niet graag,

dat men in uw Koningryk wederom regens

de vroome en godvruchtige eenige bitter-

heid pleegde, het welke uw Koninglyke
Majefteit op defe wyfezal konnen verbie-

den indien hy het Plakkaat kome te vef-
fachten en de Kerken na behooren in te

ftellen. Ten anderen, op dat ook, wat
uwe naazaten aangaat, de gemoederen
een grouwel mogen hebben van de Tiran-
nye des Biffchops van Romen ; daar is feer

veel aan gelegen dat de wetten afgefchaft

werden, welke de zenuwen zvnvanzyn
autoriteit ,• de macht van de Roomfche
Biffchoppen hebben vry veel geftyft hec
mifbruik der Miffe , en het verbieden van
te trouwen , welke zaaken zo ze altyd
ftand houden d'eene tyd ofd' ander den
geene die van het Roomfche Hof een af-

keer nu hebben , daar na toe wederom&w. ........ „www.. , T,^«. ' , ..J f,
- -•>.». »,v, ~wwi,w.j , «uu. ».~ .ww 1H.UJ.IUUI

belooningen belooft : hierom zal ook I mochten doen hellen. Uwe Koninglyke
God uw Koninglyke Majefteit befcher

men en bewaren , fo fe , met Hifkia en

d' andere godvruchtige Koningen , de god-

loofe gewoonte en gebruiken wegneemt.
Uw Koninglyke Majefteit hoort datter in

Nederland en elders een grouwelijke

wreedheid tegens de vroomen word ge-

oeftentj en defe Tiranni baatt veelmeer
andere zonden, beveiligt d'afgodery,

verdelgt de waareaanbj/idinge Gods, en

roeit t' eenmaal de waare Religie uit \ en

nademaal datter veele vrome Leeraaren

Majefteit verftaat zeer wel hoe veel hier

aan gelegen is, fo mende zuiverheid van
deleerewil behouden. Het is noch waar
't geene Juvenalis van het Hofvan Romen
gefchreven heeft, hic fiunt Homines &c..
Hier worden fe menfehen &c. de geene die
aldaar het fop van de boofe konften ingefo-
pen hebben, brengen daar van daan een
zonderlinge" hertnekkigheid tegens de Ko-
ningen, waar van veele exen. plen getui-
genis geven. Ik bidde zyn Koninglyke Ma-
jefteit dat hy dit mijn wydloopig en vry-

R r 1 moe?-

„..-'
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moedig fchryven gelieve ten goeden te en ftiere , tot welftanc der Kerke. Wel
houden: en met eenen bid ik God en on-

Ten Heere Jefum Chriftum dathyuwKo-
ninglijke Majefteit bewaare , befcherme

,

vaare zijn Koninglijke Majefteit.
Frankjbrt den eerjïtn April 1539.

Uit

Uwe Koninglijke Majefteit %eer toegedaan

,

PHILIPPUS MELANCTHON.
d'Opfcbrift was

SereniJJimo <Lr inclyto Anglix & Yramice

J\cgi D. Henrico OBavo , Wadi* <tr

QornubiA Principi j Capüi Anglicte

Ecclefia pojl Chr ijlum Supremo ,

Principi clemenüjfimo.

Aan den zeer doorluchtigen en wydbe.
roemden Heer Henrik de VIII. Ko-
ning van Engeland en Vrankryk,Prins
van Wallis en Cornwall , Opper»
hooft , onder Chrifius , van de Kerke
van Engeland, allergenadigOen Prins.

VIL
Een Briefvan de Gezanten van Duitfchlandgefchreeven aan den Koning

van Engeland: over het affchaffenvan de Kelk , en d' Oor-biegte,

en het toelaaten van de Geefllijkheid haar trouwen , (&c. Het
Origineel.

Cotton Libr, Cleop. E. y,

ZEer doorluchtige en magtige Koning

,

allergenadigfte Heer j hoewel dat

het ons niet onbekent en is dat uw Koning-

lijke Majefteit met feer veel gewichtige

affairen (die niet alleenlijk uw eigen Ko-
ningrijk en Provintien , maar ook uit-

heemfche Koningen , Vorften en Poren-

taaten aangaan) by na alle dagen omringt

zijt : endatwy, van wegen onfe fchuldi-

ge eerbiedigheid aan zijn Koninglijke Ma-
jefteit , niet minder begeeren noch den-

ken dan om de zelve door onfe veelvoudi-

oe brieven of met eenige andere zaaken
|

te ver doren en van de zorge voorden Ge-
j

roeinten-ftaat af te trekken» dies niette-
{

min hebben w/ om zekere oorzaaken , I

welke wy vertrouwen dat zijnKoninglyke

Majefteit voor goed zal keuren , raadfaam

geacht om wederom aan de felve te fchry-

ven j in het allermmfte niet twyfelende of

uw Koninglijke Majefteit zal her zelve ,

volgens zijn zonderlinge goedheid, wys-
heid , geleerdheiden toegenegentneid tot

de waare Religie , genadelijk aannemen.
Nademaal wy de beveelen van onfezeer

doorluchtige Prinfen ons opgelegt , nu

al over lang , uwe Koninglijke Maje-
fteit hebben voorgedragen, en daarenbo-
ven , op de begeerre van uw Majefteit,

met fommige van deffelfs zeer eerwaardi-

ge en hooggeleerde BiiTchoppen en Theo-
loganten over d'artykelen van de Chri-
ftelijke Religie by na twe maanden lang in

onderhandelingzijn geweeft , en dat , door
Godts goedheid, de zaak fo verre isge-

bragt dat wy niet en twyfelen ofdaar zal

tudeben uwe doorluchtigfte Koninglijke

Majefteit en onfe Prinfen , en , om der

zelver wille , in 't ftuk van Religie tuf-

fchen wederzyds geconfedereerde Bif-

fchoppen,
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fchoppen > Theologanten en Onderdaa-

nen een vafle en beftendige eendracht en

over-een-kominge in de waare leere des

Euangeliums volgen , ter eere van God
almachtig , tot welftant vandeChriftely-

ke Kerke , en tot ondergang van den

Roomfchen Antichrift ; fod3t wyhet nog

refterende difpuit over de mifbruiken niet

en {uilen behoeven af te wagten. Wy heb-

ben dan geoordeeld dat het onfeampt me-
debracht dat wy , voor ons vertrek , aan

uw Koninglijke Majefteit, die door Gods
genade met een onvermoeide zorge en

neerftigheid de voortzettinge van de waare

leere des Euangeliums beyvert > van onfe

fchuldige eerbiedigheid en geduurigen ar-

beid door onfe brieven een getuigenis fou-

den nalaaten , en aan uw Koninglijke

Majefteit verklaaren ons gevoelen over fe-

kereartykelen van mifbruiken , waar over

uw Majefteit buiten twyfel,na ons vertrek >

dezelveBiffchoppenen Theologanten een

vergadering zal doen aanftellen om de

waarheid t' onderfoeken : niet twyfelende

met eenen ofuw Koninglyke Majefteit zal

ter eere Chrifli in defezaak dit betrachten,

om in fyn Ryk niet alleen een zuivere leere

te bekomen , maar ook dat , de godlofe

godfdienftigheden en mifbruiken , door

den Paus in de Kerk ingevoert , afgefchaft

en uitgeroeid zynde , de Godtfdienft en

Ceremoniën met Gods heilig woort over-

eenkomende vaftgeftelt mogen worden.

Uw Koninglijke Wijf heid kan genoeg

fïen , datter nooit een zuivere leere inge-

fïeknoch onderhouden kan worden, ten

zy dat met eenen defe mifbruiken werden
weggenomen, welke tegen Gods woord
regel recht ftryden , en niet alleen de Ti-

ranny en afgodery van den Roomfchen
Antichrift hebben veroorzaakt , maar ook

tot noch toe ftand hebben doen grypen ;

want gelyk als het nootzaaklyk moet vol

gen dat boomen en kruiden t' eenmaal ver-

dorren en uitgaan, fo wanneer de worte-

len uirgeroeit zyn , fo heeft men ook niet

te twyfelèn ofdeTirannye van den Room-
fchen Bifichop zal geheel en al om verre

vallen en onder de voet raken , fo wanneer
zyn godlofe mifbruiken en afgodery , di«

als het fondament van zyne vaft igheid fyn ,

omgekeert en uitgeroeit werden,- en fo

dit niet en gefchied,. dan heeft men altyd

te vrefen dat fe by de minft e occafie weder-

om levendig zullen worden , en van de
wortel op nieuw uiifpruiten en opfehie-

ten.

Dit zyn by na de drie hoofden en het

fondament van de Paufelyke tiranny en af-

godery
,

(welke ftand houdende » zo zal

noch de leere der Religie in baar geheel

blyven , noch d' allergodloofte heerfchap-

py van de Paus ooit konnen uirgeroeit

werdeu , ) te wetend verbiedtnvan Wyn
in Brood in des Heeren Avondmaal, hetge-

bruikvan byRondere Kiiffen , en het verbie-

den van het trouwen der Piiefters ; hec
welke fo zeer tegen Godts woord en d' o-

penbaare eerbaarheid ftryd , dat men hier

uit alleenlijk duidelijk en klaar kan verne-
men dat de Paus den rechten Antichrift is,

en de ftichter van alie afgodery
, godloaf-

heid , dwalinge en febande , in Chrifli

Kerk ingevoert ; over welke artykelen wy
aan uw Koninglijke Majefteit met groo-

ten ernft en yver iets zullen fchryven, en

dat laaten beruften aan zijn oordeel, als-

zijnde een Koning begaaft met feergroote

wysheid , een fchrander en fcherpfinnig

oordeel, en uitftekende geleerdheid j ons

zelven hier van verzekert houdende dat

uw allerdoorluchtigfte Majefteit den raad

en het voorneemen van onfe Prinfen en ge-

confedereerde Scaaten in defe artykelen

niet en zult voor kwaad keuren.

Van beide gedaanten van Wyn en Brood onder

hetNachtmaaluitte deelen.

Want voor eerft , feer doorlugtige en

magtige Koning, wy en denken niet dat ie-

mant zal derven ontkennen , of Chrifti lee-

' re , geboden en inzettingen behoorden

bovenalle gebodtn , rraditien en menfeh-

lyke
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1'jke ceremoniën gewaardeertte worden 5

•aifohy zelfs het leeven en de waarheid fijn-

de , niet en kan doelen , doch dat alle

menfchlijke opinien , voornaamlijk in

Goddelijke zaaken » onzeker en twyfel-

achtig zijn. Vorders blykt het datChri-
ftus beide gedaanten van Wyn en Biood
ingeftelt heeft, daar hy zegt : drinkt alle

hieruit j en dat Paulus ook het zelve ge-

leert heeft, feggende 1. Cor. 11. demen-

fch'e beproeve hem \elven eneete alfo van het

Brood , en drinke van den Drinkbeker. In

welke fchriftuur-plaatfen voorwaar gewag
word gemaakt niet van een gedeelte der

Kerke, dat is, van de Piiefter alleenlyk

,

maar van de gantfche Kerke : want dat

fommige aldus willen argumenteren dat

Chiiftus zulks tot d'Apoitelen alleen ge-

fproken heefr, en dat daarom beide ge-

daanten den Priefters alleen toebehooren ,

is een feer fwakke redenkavelingej alzo

dan hier uit fou moeten volgen dat men
zelfs d' andere gedaante, te weeten van

het brood,de Leeken ofde gemeene Broe-

ders niet en fou moogen toedienen ; na-

dien Chiiftus nergens geboden heeft dat

men zijn lighaam haar alleen toedienen fou

noch dat hy voor de Priefters alleen beide

gedaanten heeft ingeftelt; maar dit moet
men in het tegendeel bekennen dat dit ge-

bod Chrifti van het Sacrament of tot de

gantfche Gemeinte, (dat is, tot de Lee-

ken en Priefters behoort,) ofdatmende
Leeken tot het Sacrament des lighaams

geenfins mag toelaaten ; nadien dat men
nergens anders in het Euangelium leeft

,

dan op die tyd fo wanneer hy aan d'Apo-

ftelen het lighaam en bloed te gelijk gaf,

dat het Sacrament voor de Leeken is inge-

ftelt ; en dat het zelve haar allen toebe-

hoort verklaart den Apoftel Paulus , fo

wanneer hy daar by voegt, endrinkevan

den Drinkbeker j &c. Want dat zy zeggen

willen dat de Kerk om zekere gewichtige

en hoogdringende redenen , d'afzonde-

ringe des Sacraments heeft ingeftelt ; en

Authentykc STUKKEN
dat het zelve niet minder onder eenerley

gedaante als onder beide begreepen word

,

doet weinig terzaake: want wie vergaat

niet dat alhier van Chrifti infiellinge en be-

vel gefprooken word , en dat het zelve alle

menfchlijke autoriteit en opinien verre

moet te boven gaan ? de Kerk en matigt

haar ook defe vryheid niet aan, om van

Chrifti ordinantien middelmaatige dingen

temaaken; en de(e redenen ofom onder-

fcheid te maaken tuffchen de Orders en de

Priefterlijke waardigheid , of om het ge-

vaar van te (torren &o konnen geenfins fo

krachtig zijn , dat men daarom de God-
delijke ordinantien of inzettingen behoor-
de te veranderen» ja, zelfs geen gewoon-
te regens Godts geboden ingevoert is, voor
goed te keuren, volgens het getuigenis

zelfs van de Paufelijke Canons. Wyders
blykt het dat het gebruik vandesHeeren
Avondmaal onder beide gedaanren van
Wyn en Brood > klaarlijk van Chiiftus

,word belaft, de toeftemmïnge heeft van

de heilige Oudvaders, en een gewoonte
isgeweelt by d'oude Kerk; want fo zegt

den Oudvader Hieronymus , de Priejiert

die d' Eucbariftie of het Heilige Nachtmaal
bedienen , en het bloed Chrifli aanhetVoll^

omdeilen: enGelafiusde Paus verbied het

fcheiden van het Sacrament van des Hee-
ren lighaam en bloed van malkanderen*

en noemt het een groote Kerkrovery.

Voegt hier noch by dat defe gewoonte
van Wyn en Brood omme redeeleninde
Griekfche Kerken nog heden ten dage in 't

gebruik is, dewelke hier indeheerfchen-

de magt van de Paus van Romen altyd we-
derftaan , en zijn jok niet en hebben wil-

len draagen ; de Hiftorien ook fo in Duits-

land als in veel andere Landen en Provin-

tien getuigen dat het recht gebruik van bei-

de, fo Wyn als Brood , medetedeelen
,

een lange tyd onderhouden is geweeft ;

edoch de Menfchen door de blixemende
Bulle van den Roomfchen Antiqhrift

t

(waar mede hy by na degeheele Werelc
een
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een fchrik aangejaagt en de voet op de nek

gezet heeft, ) eindlijk overwonnen zijnde»

(o hebben zy , als waarfchynlijk is, het

recht gebruik van de Euchariftie veran-

dert , tot het welke nochtans , (door Gods
«onderlinge genade , d' Euangelifche waar-

heid wederom aangenomen en beleden

zijnde , ) fo wel onfe Prinfen , als andere

die belydenis doen van de leere des Euar>
geliums, nu wedergekeertzijn : en heb-

ben alfo haar zelven, endehaare, ineen
zaak feer heilfaam voor d' algemeine Kerk,
vry gemaakt , en het jok van den Paus van
haare fchouders weg geworpen. Want om
wat voor redenen de Paus bewoogen is ge-

weeft ("om tegen Chrifti gebod en inftel-

linge * tegens het gevoelen van de heilige

Oudvaders , tegens de gewoonte van d' al-

gemeine Chriftelijke Kerk het Sacrament
van Brood en Wyn van malkanderen te

fcheiden , en de Leeken godlooilijk van

des Heeren bloed te berooven , ) kan zijn

Koninglijke Majefteit haaft zien. Het
fchynt waarfchynlijk te zijn dat hy op die

wyfe zijn eigen en met eenend' autoriteit

en achtbaarheid van zyn order heeft willen

vergrooten , en daar door'dit onderfcheid

tuffchen de Leeken en Priefters maaken >

want ook noch roepen de wederpartyen
met ftyve kaken dat de Leeken met eener-

ley gedaante haar behoorden te vernoegen;
als ofzy een zeker Koningryk befaten , en
dat het haar op fodanig een wyfe vry ftond
te heerfchen dat zy ook Chrifti weldaat de
menfehen mogen ontnemen ; waar toe zy
veel eer , fo zy anders haar ampt na be-
hooren wilden bedienen, alle man be-

hoorden te nodigen en aan te porren.
Maar wat heeft tog Chriftus metBelialte
doen ? wat de Faus met Chrifti inlettinge

daar hy zelfs genoeg laat blyken dat hy zyn
allergrootfte vyancfis ? hierom heeft hy

,

fo hier in als in andere heilzame artykelen

der Chriftelyke religie , de heilige Schrif-

tuur moeten verlaten, ja, de leere, over
een {temmende met het Euangelium > ver-

doemen, opdat het klaar mocht blyken

dat hy den Antichrift is, van wien de

Schrift doorgaans zulks voorzegt heeft.

Van de verborgene ofby fondere Mis.

Vorder in het twede artykel van de

verborgene Mis, blyktnoch meer dat de

Paus van Romen de Chriftelyke Religie fo

zeer verdrukt en verduiftert heefc , dat hy

Chrifti weldaat , die ons door zyn doot

vetloft heeft , en alleen d' offerhande en

voldoeninge is voor onfe zonden , t' een-

maal weg genomen, en in plaats daar van

een afgodifchen godfdienft tot vernietinge

der zonden in de Kerk ingevoert , de felve

in zyne dwalingen en ontheiligingen deer-

lyk ingewikkelt, verftoort en affienlyk

heeft gemaakt. Want daar de Mis niet an-

ders is, noch behoort te zyn, dan een ge-

meenfehap of godvruchtige by-een-kom-

fte, fo als fe Paulus noemt, en dat fe ook

op geen ander wyfe ten tyde der Apoftelen

en in de oude Kerk gebruikt is geweeft

,

gelyk als zulks uit de heilige Oudvaders

klaar bewefen kan worden , fo heeft men
daar een heel ander werk van gemaakt

,

gantfeh ftrydig tegen het gemeinfehapen

recht gebruik van de Mis, alfo fy leeren dat

men ex opere opertto , uit eengewrocht werk.

(fo zy 't noemen) genade verdient , en dat

daardoor de fonden van de levendige en

doode worden weg genomen.
Hoe weinig dit gevoelen met de heilige

Schriftuur over een komt en hof feer dat

het de eere van Chrifti lyden om verre

ftoot, zal uw Koninglyke Majefteit feer

gemaklyk konnen oordeelen. Want in-

dien dit waar is, dat de Mifle voor andere

menfehen kan dienen , de zonden weg
neemt, en fo wel de doode als levendige

te baat komt , fo volgt dan bier uit dat de
Rechtveerdigmakinge uit het werk der

Miffe gefchied , en niet uit het geloof;

doch dit ftryd geheel en al tegens de Schrif-

tuur , welke ons te kennen geeft dat wy
om Chrifti wille door het geloofge: echt-

veerdigt, de zonden ons vergeven, en

Sf wj



Authentykc STUKKEN
wy in genade aangenomen worden ; en

j

dacalfo, niet door een anders werk, maar
'

uitzyn eigen geloof, om Chrifti wille,

een ieder menfeh rechtveerdig wort : dog

2y leeren dat een anders werk eenen ander

zyn zonden kan vergeven , 't welk een lou-

tere droom is en 's menfehen verdichtfel

,

ftrydende tegen d' Euangelifche leere ;

want dan bekomen wy eerft genade door

het woord en gebruik der Sacramenten

,

als wyfe zelfs gebruiken y maarzy gebrui-

ken fe voor anderen, 't welk even al eens

ïs als of zy voor andere gedoopt wierden.

Het is niet te zeggen hoe zeer de eere

Chrifti gefchonden word door defe opinie

van de Mis, ahdatCe uit een gewrocht werk.

genade fou konnen toebrengen, of ande-

ren tosgepaft zynde , voor haar verdienen

de vergevinge van de fchult en ftraffe , zo
vandoodlykeals vergeeflyke zonden. Dat
dit vlak tegen de heilige Schriftuur aan-

loopt, en van het recht gebruik der MifTe

of des gemeenfehaps verre afwykt , blykt

fclfs hier uit : om dat de MifTe daarom is

ingeftelr , op dat een geloovige ziel die

het Sacrament gebruikt, daar door mogt
komen te gedenken wat voor weldaaden

hy door Chriftum ontfangt, en alfozijn

nederflagtige confeientie oprechten en ver-

trooften ; hierom moet men het Sacra-

ment den geenen toedienen die vertroo-

ftinge behoeven
, gelijk als den Oudvader

Ambrofius zegt: om dat il^altyd %cndtge

>

daarom moet ik^altyd de medicynegebruiken.
En op defewyfe totaan detyd vanGrego-
Tius lieeft men de MiiTe in de Kerk ge-

bruikt , en men heeft voor defen van geen

private Miffen geweeren ; 't welk fo uit

veel andere fpreuken der Oudvaders als

uit die van Chrifoftomus klaar blykt , feg-

ger.de dat de Pricjlcraan het Autaarjiaat,en

fommige tot het gemeenschap der Heiligen

roept , doch andere daar van afweert j en

met d' oude canons of wetten kan men ge-

noeg bewyzen dat een enkel Perfoon de

Mis gedaan heeft, uit wiens handd' an-

dere , Ouderlingen en Diakonen, het lig»

haam Chrifti ontfingen j fo zegt immers
het Canon van Nicenus: laat de Diakjtnen

in order na d' Ouderlingen vandenBifj'chop

of oudjie de heilige Communie ontfangen.

Epiphanius fchryf t ook dat men in Alïen

drie maal ter weeke des Heeien Nacht-
maal onderhield, (en dat men de Mis daag-

lijks niet en gebruikte , ) en dat haar d' A-
poftelen die gewoonte hebben overgele-

vert; welk gebruik der MifTe noch heden

ten dage, fo men zegt, indeGriexfePa-
rochien of Karfpels onderhouden word ,

want Hechts op alle zondagen en Hoogty-
den gefchied aldaar een openbaare MifTe,

want zy hebben 'er geen in het verborgen »

en in defen aanzien is de Griekfche Kerk
ongelijk gelukkiger geweeft als deLatyn*
fche, dewelke een beter gebruik van des

Heeren Avondmaal of de Mis behouden
heeft : defe Griekfche Kerk heeft ook niet

het Sacrament van het lighaam en bloed

onfes Heeren van malkanderen gefchei-

den , gelijk als kort te vooren verhaalt is,

noch ook de verborgene MiflVn, dapper

ftrydende tegen de heilige Schriftuur , aan-

genomen 3 waar van wy dit d'allerkrach-

tigfte oorzaak meenen geweeft te zijn , om
dat de Griekfe Kerk den BifTchop van Ro-

men, Auteur van de verkeerde en afgodi-

fche leere en byna van alle mifbruiken in

de Kerk ingevoert , voor het Opper-hooft

van de Catholifche of algemeine Kerk

nooir erkent, of aangenomen heeft.

Doch fommige ftaan wel toe dat de toe-

paflingen in.de Mis voor de levendige en

afgeftorvene gefchiedende , als ook die opi-

nien van door ofmet eengewrocht jw/(.ge-

nade te konnen verdienen , niet voor goed
zijn te keuren , en difputeren dat men

,

die godloofe opinien vernietigt zijnde ,

om een ander reden de verborgene Miffen

behoorde t' onderhouden, teweeten, om
dat fe dankzeggingen zijn die van een of
meerPerfoonen, fouden konnen gefchie-

den. Dit fchynt voorwaar zeker fchyn van

reden
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reden te hebben , en is eenfebrandergenees-

middel , als Sophocles zegt , dat men in

krachteloofe , en , gelijk hy zelfs zegt,

in zieklyke zaaken moet gebruiken. Indien

de Mis flechts waare een dankzeggingen fo

foumenfe miffchien onder di«benaminge
konnen verbloemen : maar het is kenne-
lijk , dat fe voornaamlijk is ingeftelt om
te zijn een Sacrament dat van den Dienaar
eenen ander word toegedient, opdat de
Perfoon die 't ontfangt en gelooft genade
mag bekomen. Dit voornaam einde nu
voor vaft geftelt zijnde , fo komt 'er dat an-

der by van danl^cgginge j hierom moet
tnen geenfins van Chriftiinftellingeafwy-

kenj maar de manier en wyfe daar van,
niitfgaders ook het voorbeeld van d' oude
Kerk , daar in navolgen en onderhouden :

alfo men geen nieuwigheid , infonderheid

ïn'tftukvan Sacramenten, tegen het for-

mulier ons van Chriftus overgelevert, en

tegens de exempelen van d'oude Kerk
moet aanneemen.
Daarenboven is het ook kenndyk en

openbaar, dat de verborgene Miffen nu

onlangs eerft ten voorichyn zyn gekomen
en van de Paufen ingevoert, en dat fe ,

zelfs heden ten dage, als boven vei haalt,

in de Griekfe Kerken niet in 't gebruik is

,

dan by de Parochianen » en dat op hoog-

tydenj by wien noch devoerltappen van

de Communie of het Nachtmaal des Hee-
ren te vinden zyn. Dewyl dan tegen Gods
woord de Mis in het verborgen is inge-

voert, en dat het blykt eengodtfdienft te

zyn van de menfehen flechts verfiert , wie

is 'er dan die twyfelt dat menfodanigeen
Mis zonder eenig gevaar altoos niet en

mag nalaten , daar fc tegens het Euange-
liumftryd? het is een godvruchtig «n hei-

lig werk dat men het recht gebruik van de

Mis ofhet Avondmaal desHeerenaande
Kerk wederom overlevere en ter hand be-

ftelle, waar van de Paus van Romen, dat

is d'Antichift, haar nu etlijke jaaren fo

jammerlyk berooft heeft > die de verbor-

gene Mis voorfpreekt , verdadigt , en noch
ftijf drijft. En dat niet tevergeefs, alfo

hy wel gewaar word dat de private Mis ko*

mende te vervallen , zijn gantfche Ryk en

dwinglandy die daar op fteunen , haart ful •

Jeu komen te verfwakken ,
ja , onder de

voet raken j want gelyk als uit dezaaden
de boomen en planten beftaan , alfo is ook
de fuperftitie van defe private Miffen het

zaad geweeft van defe feer droevige heer-

fchappy , gebied, tiranny , koophandel en

Paufelykeafgodery; alfo de zelve, als een

zeker Atlas , het gantfche Paufdom onder-

fchragen en dragen ; alles moet fïg daar na

fchikken en voegen want niet is'er geweeft

of men heeft gelooft dat het door d'eene

Mis of d' ander verfoent en wederom
goet gemaakt konde werden. Hiermede
heeft de Paus van Romen d' aflaaten in zyn
net gekregen , waar door hy een fchriklyke

fomme geks na fich getrokken heeft j hier

door heeft hy een ontallijke menigte van
Monniken by een geraapt, daar zy ner-

gens anders toe dienden dan om het gepeu-
pel de psivate Miffen in het oor te blaien >

anderfins zouden zy op der Aarde flechts

een onnutte laft zijn. Defe verborgene
Miffen, feg ik, zyn, en hebben geweeft,
de gantfche godvruchtigheid , daar de Paus
van Romen belydenis van doetj hyweet
van geen ander Religie dan die in verbor-

gene Miffen beftaat ; alfo hy de leere des

Euangeliums niet alleen niet en heeft,

maar hy is ook met een doodlyke haat daar

tegen ingenomen, en vervolgt ze; Tcort

om , door defe Miffen heeft hy het ver-

kondigen van Godts woord afgefchaft en
uitgebannen , om in alles het ampt van een
Antichrift te mogen bedienen i want in

plaats van eene predikatie van Godts
woord zynder meer als duifent verborgene

Miffen, dat is, menfehlyke en verfierde

aanbiddingen , tegens Gods woord , inge-

voert } daar Chriftus zyn Apoftelen wel-

kers Succeffeurs of ftoel-befitters de Pau-

fen willen zijn , bevolen heeft geen Miffen

S f i te
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te doen , maar het Euangelium te verkon
digen , en de Sacramenten , na behooren ,

ommetedeilen , en te bedienen.

Hierom hebben onfe doorluchtige Prin-

fen en andere Vorften en Staten , van
d'Euangelifche leere belydenis doende , de
vernietiginge der private Miffen beyvert ,

en het recht gebruik der MilTeofvandes
Heeren Avondmaal, volgens Chrifti in-

ftellinge , het voorbeeld der Apoftelen

,

en het gevoelen vand'oude Kerke en der

Oudvaders , in de Kerk wederom inge-

voert enherftelt-- welke MiffeofAvond-
Riaal des Heeren met d'allerhoogfte eer-

biedigheidword geviert, behoudende by

na alle gewoonlijke ceremoniën» die re-

gens de Godvruchtigheid niet en ftryden J

en daar worden ook in het Hoogduitfch

vermaaningen en waarfchuwingen byge-

voegt om het volk te leeren j alfo den

Apoftel Paulus heeft belaft dat men inde

Kerk een taal moet gebruiken die het Volk

verftaat. Vorders, nademaal dat de Mis
om de communie of het gebruik des Sa-

craments is ingefteltjib is het darde geene,

die daar toe bekwaam en te vooren onder-

vraagt zijn , het Sacrament gebruiken ;

de hoogwaardigheid en het gebruik des

Sacraments word ook het volk ingefcherpt

en met alle vlyt en zorge uit Godts heilig

woord haar aangeprefen : op dat zy wee-
ten en verftaan mogen hoe grooten troort

een bedroefd en verffaagen ziele daar by
geniet , en daar uit leeren in God te geloo-

ven, en .-Hes goeds van hem te verwagten

en af te bidden.

Eo dat dit gebruik van he.t Sacrament

en derMiffe, de Schriftuur gelijkformig,

Godeaangensam , en tot de godvruchtig-

heid. voordeelig is , kan uw Koninglijke

Majefte-it lichtlijk verftaan ; hier mede
word ook niets toegelaaten dat tegen Gods
heilig woord ftryd , maar alles word na

het bevel en d'ordinantie Chrifti, die de-

ze heilige gemeenfchap hier toe ingeftelt

k'eeft 3 in 't werk geftelt : hier in fteekt

geen vermengt, boos noch godloos ge-

voelen, gelijk als in de Paapfe Mis die in

het byzonder gefchied , welks eindt en in-

ftellinge tegen het Euangelium ftryd. Men
ziet hier ook niets gefchieden dan met d'al-

lergrootfte eerbiedigheid , ordentlijkheid

en betaamlijkheid voor de Kerke Chrifti.

Wy derven ook voor vaft ftellen dat het

recht gebruik der Miffe by ons met meer-
der godvruchtigheid gehandhaaft word

,

dan tot noch toe onder het Paufdom de
byzondere MilTen ooit onderhouden zijn

geweeftj waar in wy ons beroepen op de
getuigeniffen van zeer geleerde mannen

,

die van uwe Majefteit derwaarts gefonden
zijnde, dit alles met haare oogen aange-
zien en ooren aangehoort hebben.

Dat nu onfe wederpartyen d'onfe daar
voor uitkryten dat zy alle Godtfdienftig-

heden, alle ceremoniën, en eindlijk alle

Religie verdelgen en te niet doen , daar
mee doen zy onfe Prinfen en andere die
van de leere des Euangeliums belydenis
doen, grootlijks te kort j en dat zy zulks
uit een vyleinige boofaardigheid en dood-
lijken haat verzieren , blykt klaar , fo uit

de leere van de onfe , diezy, met de hei-

lige bladen over-een-komende, in 't ligt

uirgegeeven en door haare fchriften aan de
gantfche Chriften-Wereld bekent hebben
gemaakt, als ook uit de exempelen van on-

fe Kerken , waar mede zy tegen haar wille

en dank genoodzaakt worden te bekennen,
dat hier by ons alles op een meer gevoeg-
lijke , godvruchtige en heilige order ge-

fchied , dan by haar ; ja , door Godts ge-

nade , is het Volk in 't algemein in de Ker-
ken niet alleen godvruchtiger , maar ook
in de gantfche openbaare onderwyzinge
ftellen zy haar veel gefchikter aan , en too-

nen haar meer beleeft en eerbiedig tegen

d' Overheid en Regenten der Kerke , dan
ooit voor defen is gefchied. En dit moe-
ten wy de zuivere leere des Euangeliums

dank weeren, die een yder zijn fchuldige

plicht beter vermaant dan alk Paufelijke

ie-

j
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ïnfteljingen , en die alleenlijk voordraagt

n leert waar in de Godvruchtigheid en

Godtfdienfl eigentlijk gelegen is.

Daarenboven j dat de Mirten , ingeftelt

om winft me te doen , gelijk als by het

Eaüfdom gefchied, fchandelijk worden
ontheiligt > en dat ditmifbruik, byna in

alle Keiken , zig wyd en zijd verfpreid

,

is niet onbekent : want wie ziet niet dat

de weldaad van Chriftus , die ons door

zijn dierbaar bloed verloft heeft , voor een

geringen loon te willen verkoopen , en

daar van ook zulk een werk te maaken dat

het uit haar eigen aard , dat is , ex opere

opera to, uit eengewrogt tverkjgeaaóc fou kon-

nen verdienen , en de zonden van andere*

fo van d'afgeftorvene als leevendige , te

bate komen en vergeeven , wie , feg ik

,

liet niet dat dit d' allerhoogfte godloosheid

is ? want wat is anders des Heeren lighaam

onwaardiglijk handelen en na ilg nemen,
fo het dit niet en is ? kan'er ook iets godt-

lozer gefegt worden dan het genefy van

die Miffengeleert hebben ? te weten > dat

Chriftus met zyn lyden voor de erfzonden

voldaan en de MifTe ingeftelt heeft, waar

in voor daaglijkfe, fo doodlijke als vergeef-

lijke zonden een offerhande zou gefchie-

den ? daar Chriftus geboden heeft dat men
boete en vergevinge van zonden zal ver-

kondigen y en daar hy de MifTe > dat is het

Nachtmaal , geheel en al tot een ander

einde ingeftelt heeft , naamlijk , om het

Sacrament den genen , die trooft va» no-
den hebben , toe re dienen : op dat door
het woord en het Sacrament de gelovige

genade mogen ontfangen, en vergiffenis

van hare zonden bekomen , niet op dat fy

haar eigen werk > tegen de fchrifruur aan

,

Gode mochten op-offeren , hetwelcke,

hoedanig dat het ook is, flegts een menfeh-

lijke verzieringe en menfchelijke Gods-

zyn : want dat de Mis fodanig een werk
ofofferhande niet en is dat fe genade fou

verdienen en ook andere menfehenbaaten,
blykt hier uit, om dat de Mis ofdes Hee-
ren Avondmaal tot dien einde niet en is

ingeftelt, op datter iets Gode zouopge-
offert werden , maar op dat de Communi-
canten daar uit trooft zouden fcheppen,
en het zelve als een pand ofzeker teken
van Gods genade en gonft na haar nemen

,

en alfo gedenken aan Chrifti doot , dat is

,

aan de weldaden die zy door Chriftus ge-

nieten, die gewiflyk voor ons is geftorven ,

en alleen voor onfe zonden heeft voldaan i

en dit bewyfen zelfs de woorden die Chri-
ftus en Paulus van wegen de miffeofhet
Nachtmaal gebruikt hebben.
Want voor eerft fegt Chriftus , dat is

myn lighaam 'e wcll^vtor u gegeven word.
Dit zyn de woorden van Gods belofte die
het geiove alleen vereiffchen , en met wel-
ke de genade en vergiffenis van zonden ons
aangeboden werden : het is dan geen of-

ferhande, te weten, een werk dat Gode
behoorde opgeoffert te worden, en dat
tot uitwiiïchinge van de zonden. Paulus
zegt ook , verkondigende de doot des Heeren:

fodan te verkondigen en is geen opofferen,
dat is, Gode zulk een werk te bewyfen,
waar door de zonden werden uirgewift.

Daarenboven de Text van het Euangelium
luid aldus: Hy bral^bet Brood en gaf het

tyne Difcipelen , [eggende , neemt en eet &c.
infgelyk, drinkt alle hier uit, &c. nu
t' ontfangen , te eten en te drink en , en is

geen facrificie of offerhande te doen , om
dat óe(e werken ex oj>ere operato : uit eenge-
wrocht werl^ de zonden niet uitwifTcben»

Ons word ook met defe woorden niet
belaft om Gode iets te offeren , maar veef
eer om van hem t' ontfangen , alfo hy daar
by voegt, dat voor u gegeven, en het bloed—>

.
zs

m r* V I O ' w ' ö S ) " "built.

dienftisi want hier mede wort God niet dat voor u vergotsn wordi welke woorden
gepayt noch gedient, alfo Chriftus zelfs

J
te kennen geven, dat van de gene die het

fegt, dat fy hem te vergeefs eeren ,Ieeren-
|
Nachtmaal ontfangen Gode geen offer-

de keringen die geboden vau Raenfchen 1 hande opgedragen en vertoont word,
Sf 3 maar
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maar een gave aan de menfchen gegeven.

Daarenboven word van niemand gefegt

dat de Leken het Sacrament genietende,

offeren : want voor fo veel defe heilige ge-

meenfchap , Mifie of dit Nachtmaal des

Heeren aangaat, word 'er geen onder-

fcheid gemaakt , nademaal de zelve Chri-

ftus op een en defelve ryd en ftonde , tot

hetzelve einde en gebruik , dit Sacrament
heefc ingeftelt zonder eenig onderfcheid te

maken tuflchen Priefters en Leken. En
gelykalshet verbod van het zelve onder

de twe gedaante van Wyn en Brood te ge-

bruiken, 's menfchen enkel verdigtfel en

gebod is : alfo ook, al wat van d* offer-

handeder MilTevei haalt word: als dat fe

fou uit eengewrocht werk. genade verdienen,

is flechts een menfchlijke inbeeldinge ,

ftrydig tegen Godts heilig woord j waar

van men in zaaken van zeer groot belang,

naamlijk die de kwytfcheldinge van zon-

den , de zaligheid der zielen en het eeuwig

leeven aangaan > geenfins moet afwyken :

alfo Paulus niet te vergeefs zegt , en het

zelve twe maal verhaalt, al waar het ook.

dat wy of een Engel uit den Hemel , u een

Euangelium verkondigde buiten hetgeene wy

u verkondigt hebben , die %y vervloekt*

Daarenboven , daar en kan geen reden

van onderfcheid tuflchen Wyn en Brood

uit de heilige Schriftuur bygebracht wor-

den , waerom zy zouden feggen dat de ge-

ne die het Sacrament van 't Nachtmaal ge-

bruiken meer offeren, dan die eenander

Sacrament , naamlijk het Doopfel , ge-

bruiken ; daar defe beide niet anders zijn

als Sacramenten, welke Chriftus , d'in-

fteller en Auteur daar van, tot een heel

ander einde , dan dat fe fodanige offer-

handen zijn , als zy verzieren , ingeftelt

en gefchikt heeft. Doch de Paus heeft de

private Miffen moeten roemen en verhef-

fen, omdeeereChrifti, daar hy een Vy-

and van is , t' onderdrukken , om de Chri-

bruik der Sacramenten t
%

eenmaal af tt
trekken ; en eindlijk om Chrifti goeder-
tierenheid en barmhertigheid te verdoven?
alfo de geene, welke meenendatdeMis
fodanig een offerhande is waar mede God
verzoent word , Chrifti weldaad niet nt
behooren konnen overdenken (zy zullen
ook in dien grooten en verfchriklijken dag
van Godts oordeel geen uitvlugt hebben ,

)

noch met een goede confeientie de gaven
en Goddelijke tekenen der liefde erken-
nen, ingeval dat zy haar zelven vaft in-

beelden dat God door een anders werk fig

laat verzoenen, en dat haare zonden daar
door vergeeven worden j want zy felfs die
de godloofe opinien van de verborgene
Mis trachten te verfchoonen en hier mede
te bewimpelen , als of de Mis daarom een
offerhande genoemd word, om dat fein
een dankzegginge en offerhande des lofs

beftaat, worden door hun eigen getuige-
niflen en de Schriften die daar van de Mis
aijn , overtuigt ; en defe inbeeldingen van
de private Miflen zijn noch beden ten da-
gen in de gemoederen der Menfchej diep
gewortelt j want fo fchryft Thomas in fijn

Tra&aat van het Sacrament des Outaars

,

waarom is de Mis ingejielt ? Des Heeren lig-

haam is eenmaal aan het J^jttis opgeoffert

voor de erfzonde , laat het %elveook.geduw

rig op het Autaar voor onfe daaglijkfe jonden

geoffert worden, op dat hier in de Kjrl^een

gefchenkmag hebben om God met haar te ver-

soenen , het welke boven alle offerhanden det

wets dierbaar en aangenaam is.

De Paus Alexander fegt datter in d''offer-

handen derKjrks niets vangrooter belang kan
%ijn dan het lighaam en bloed Chrifti

-

3 daar
en is ook, geen offerhande beter als deje , de
wyldat fe alle offerhanden overtreft : ja , de
waarheid zelfs onderricht ons om den Be-
ker en het Brood in het Sacrament t' offe-

ren, fo wanneer fezegt, neemt» en eet

;

want onfe mifdaden en zonden worden»

ftenen van d'Euangelifche waarheid , de ! door defe offerhanden den Heere opgeof-

belydenifle Chrifti, en hei wettelijk ge- 1 fert, uitgewifcht. En wederom zegt fe,

ia
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ïn fodanige offerhanden heeft God een be-

haagen en zal daar door worden verzoent,

engroote zonden vergeeven. Gabrielvan

den canon der Mifle gewag maakende ,

fchryft aldus: het Sacrament derEucha-

riftie of van het heilige Nachtmaal , als een

§jfer banden den Allerheogiïen Vader opgeof-

ferd neemt weg niet alteen een vergeeflijk? ,

maar ool^doodlijke %onde » niet alleen van de

geene die het %elve ontfangen , maar ookjvan

alle de geene voor wien het opgeojfert word ,

en dat voor/o veel als defchuldendejlraffe

aangaat , meer of min na dat degeene ge-

fielt \ijn > voor wien het opgeojfert word.

Thomas hier op ziende > legt in quarto

Dijt. 1.2. q. 2.d*Euchariftie, voor fo veel

als fe een ojferhande is , heeft oo]^ in andere

daarJe voor opgeojfert word haar kracht en

werking* > v*n de welks %y eengeefilyklieven

voor af eifcht } niet in werkjnge , maar in

•bermogen j en hierom is het dat fe » haar

daar toegedifponeert vindende voor haar

genade verwerft , uit krachr van dat waar-

achtig Sacrament waar van alle genade op
ons neder-gevloeit heeft , en by gevolg

wifcht fe de doodlyke zonden in haar uit

,

niet als de naafte oorzaak , maar voor fo

veel als fe, de genade van berou voor haar

verwerft.'

Met deze en diergelyke dingen zyn alle

de boeken der School geleerden vol ge-

propt» waar in fy uit eenerley mond fpre-

ken en leren, dat de Mis zodanig een ofter-

hande is , waar mede de menfehen uit een

fewroeht werk. het welke men toepalTen

an tot uicwiffchinge van andere haare

zonden ,
genade komen te verdienen j

welke leere, of veel eer verkeert en god-

loos verdigtfel , of fe vlak uit tegen de hei-

lige Schriftuur ftryde, of niet i offehet

recht gebruik der Mifle of des Heeren

lyk in burgerlyke, maar ook geeftlyke

zaaken en allerley geleertheid bedreven

»

lichtlyk zal konnen oordeelen» dat onfe

Prinfen , en andere die van de leere des

Euangeliums belydenis doen , een zeer

rechtveerdige oorzaak en groot recht heb-

ben gehad om de particuliere ofbyfonderc

Miflen af te fchaffen , en het recht gebruik

van des Heeren Avondmaal , ter eerc

Chrifti en tot trooft van de gantfche Chri-

ften Kerke > te hertellen; na dat zy uit

Gods heilig woord hebben verftaan » hoe

veel de gemelde Miflen van de Euangeli-

fche waarheid verfchillen , en hoe veel

godloofheid en afgodery daar in fteken

:

want daar is Hechts een eenig zoen- offer in

de werelt geweeft , naamlyk Chrifti door,

dewelke , alfo den Apoftel Paulus zegt

»

eenmaal voor ons is opgeoffert , en een
offerhande geworden voor onfe fonden ;

dat d' andere dingen in de wet de zoen- of-

feren te kennen gaven , die , door een
zeker gelykenis , voldoeningen zullen zyn
inonstebevryen van de rechtveerdigheid

des wets , op dat de geene die gefondigt

hadden buiten de Politie niet en zouden
gefloten worden , en die dingen hielden

op » na dat het Éuangelium geopenbaart

was. Het was nodig datter in het Nieuwe
Teftament alleenlyk een geeftlyke Godts-

dienftware, te weten» de rechtveerdig-

heid des geloofs en de vruchten daar van »

nademaal dat fe rechtveerdigheid en een

geeftlyk en eeuwig leven mede brengt >

gelyk als God zelfs fpreekt : ik. %al myn
Wet in haar binnenfle geven , en ^aldiein

baar herte fchryven

-

} en Chriftusfegt, de

waare aanbidders gullen den Vader aanbid-

den in Geejl en waarheid , dat is , met een

waare toegenegentheid des herren : hier-

om zyn de Levitifche podtfdienftenafge-

Nachtmaal voor draage, of niet! of ze } fchaft, omdat de geeftlyke godtfdienften

Chrifti weldaat niet meer verduiftere dan
verklaare , ja t° eenmaal weg neeme ? la-

ten wy aan uw Koningiyke Ma jefteits oor-

deel beruften , de welke , na haare Wyf-
|iejd en zeer fchrander vsiftand niet alleen'

des herten en de vruchten en tekenen daar

van haar plaats moeten bekleden, gelyk als

{ in de Zend -briefaan de Hebreen duidelyk.
" en klaar geleert word.

Uit
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Uit dit alles volgt dan dat de Miffe geen

offerhande is , die van wegen hetgewrocht
weri^iets kan verdienen, veel min andere
menfchen haare zonden vergeven , gelyk
alszy geleert hebben. En hoe zy ook defe
haare MilTen foeken op te pronken of te

verbloemen, fo is 't nochtans dat haar ei-

gen leere van de Mis, waar mede zy de
menfchen hebben willen wys maken dat fe

haar toegecigent kan worden en de zonden
uitwiffchen haar tegen fpreekt. Defe opi-
nie, ten zy dat de Mis tot haar recht ge-
bruik herftelt worde, zal nooit uit de ge-
dachten der menfchen raken , maar defe
dwalinge , datter zodanig een godtfdienft

in de Kerk mcetzyn, waar mede God te

verfoenenis, «al haargedurigby blyven,
en aanhangen-

En op dat dit haar verdichtfel eenigfins

mocht fchynen op recht te fteunen , fo feg-

gen de Rechts- geleerde dat de Mis de
naam mag dragen van een offerhande die

tot gedachtenis of lofgefchied : dochalfo

de felve niet en ftrekt tot voldoeninge voor

de geene die ze doen , noch ook andere
toegefchreven kan worden , invoegen dat

zy daar door vergevinge van fonden fouden
verdienen , waar toe is het dan nut dat men
de zelve , latende het recht gebruik en

d'inftellinge daar van varen, in de Kerk
fou invoeren, daar menomgeenmenfch-
Ivkeinfïchten, verzieringof opinie, van
Chtifti gebod of inftellinge mag afwyken ?

met gelyke recht fou men de Geboorte-
dag onfes Heeren Jefu Chrifti en andere

Hoog-tyden, dewelke tot zyner gedach-

tenis geviert worden , gedenk ofdank-of-
feren mogen noemen ; ja , zodanige of-

ferhanden zyn veel eer de verkondiginge

desEuangeliums, hergelove, d'aanroe-

pinge van Gods naam , dankfeggingen

,

verdrukkingen,- het gene dat men andere

menfchen met recht fou konnen roepaiïen

;

nu het voornaamfte einde der MifTe, als

verhaalt} is dit, dat het een Sacrament is,

het wdke door den Dienaar eenen ander

wordtoegedient, over zulks kan het geen
offerhande gènoemt werden 5 daar alle

man bekent is datter een groot onderfcheid

is tuffchen offerhanden en Sacramenten ,

want hier mede nemen wy de gaven aan

die ons van God worden aangeboden;

maar door d' offerhanden geven wy het on-

fe wederom aan Gode, en offeren hem het

zelve op.

Defe private Miffen hebben ook geen

andere ftichters dan de Paufen, de wel-

ke, van Gregory tyd af, nu defe dan die

ceremonie, nu dit dan dat liedeken , of

gebedeken , elk na zijn heiligheid en goed-

dunken , daar by gevoegt hebben , vol-

gens d' eenparige getuigeniffen der Hifto-

rien j tot dat zy eindlijk dat treflijk werk,
wel waardig zulke Auteuren , hebben op-
gebout '

t en alfo , het recht gebruik van des

Heeren Avondmaal nagelaatcn , ChrifH

leere verdonkert en uitgewifcht hebbende*

is de algemeene Kerk met defe private

Miffen , waar in zy by na alle heiligheid

geftelt hebben , vervult en als verftikt ge-

weeft.

Allerdoorluchtigfte en zeer vermogen-
de Koning , dit hebben de Godgeleerde

en Leeraaren van onfe Prinfen en van ande-

re StaatendesRyks, profeffie doende van

d' Euangelifche leere , wydloopig in haare

boeken befchreeven , het welke ons raad-

faam gedagt heeft in defe onfe briefaan te

roeren, niet om dat wy meenen dat zijn

Konïoglijke Majefteit zulks onbekent is ,

(want wy weeren dat defelve , fo wel d'ou-

de als nieuwe Schryvers die van defe en an-

dere Kerkli jke gefchillen gefchreeven heb-

ben ,
genoeg doorfnuffek heeft , waar over

uw Majefteit met geleerde mannen dik-

maals feer wyflijk en geleerdelijk plachte

handelen en difputeren : ) maar wy hebben

het hierom gedaan , om uwe Majefteit fo

beknoptelijk als doenlijk was , zekere oor-

zaken en redenen van deby ons afgefchafte

private Miffen, met alle behoorlijke eer-

biedigheid voor te draagen , en om de lafte-

ringen
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ringen van onfe wederparty , (waar mede
zy trachten onfe zuivere leere by uw Ko-
ninglijke Majefteit als elders daarzyflegts

kans zien, verdacht en by alle man hate-

lijk en afïchuwlijk te maken , ) voor te

komen.
Wy en twyfelen ook niet, of uw Ma-

jefteyt , als een zeer geleert Koning en

groot liefhebber van d' Euangelifche waar-

heid , zal lichtlijk konnen oordeelen , dat

wy be private Mis niet lichtveerdiglijk

hebben afgefchaft > maar dat het op feer

rechtveerdige en grondige redenen > (in

opregtigheid en zonder eenige woord-vit-

têry gehaalt uit Gods heilig woord, dat

alleen niet dolen kan, Jis gefchied, om
alfoo Chrifti eere te verbreyden en de zie-

len der menfchen te behouden. Laet haar

,

of andere , vry allerley knibbeüngen en

hayr-kloveryen , die fy fouden konnen be-

denken, hier tegens invoeren » het zal nog-

tansblyken dat d' onze doen dat vry veili

eer is, aangezien dat fy by de manier en

het formulier van Chrifti inftellinge bly-

ven. De meefte Priefters by ons hebben
ook vanfelfs het vieren van private Mif-

fen geftaakt , na dat fy uit de leere des Eu-
angeliums verdaan hadden wataldwalin-
ge en godloofheid daar inftak; ja, feer

veele, en dat noch d'allergeleerfte onder
degeene die de Priefterfchappenen Paro-

chien in hadden » (onder het bewint van
Overheden die van d' oprechte leere des

Euangeliums vervreemt waren, ) hebben
dezelve, om niet gedwongen te worden
tegen haare confcientien aan te gaan , ver-

laten , en haar begeven ter plaatfe daar

men de leere des Euangeliums vrymoedig
verkondigde s want, voorwaar, het valt

feer fwaar dat men iemandts gemoed ,

voornaamlyk in een zaak die Godtseere
fchend en tegen zyn heilig woort ftryd

,

zal zoeken te dwingen , als of hy daar

door tot den rechten Godfdienftgebracht

wierde.

Doch om uwe doorluchtigfte Koning-

lyke Majefteit door langwyligheid van

fchryven niet moeyelyk te vallen , zullen

wy tegenwoordig dit artykel niet verder

verhandelen.

Van het trouwen der Bilïchoppen.

Daar ftaat nu noch te verhandelen een.

derde argument > te weeten* het trouwen

van Biflchoppen , het welke infgehjks de

BilTchop van Romen , tegen de wetten der

natuure , tegens alle eerbaarheid, ja> te-

gen de Goddelijke Schriftuur verboden,

heeft, en waar uit veele zonden en fchan-

delijke fchehnftukken gefprooten zijn

:

doch op dat niemantmiftcbienmogt twy-

felen of hy zich al als een wederparty van

Chriftus aanftelt
,

(van wien , fo om dit

felve verbod , als om eenige andere zaa-

ken die duidelijk op hem alleen flaan, dè
fchriftuureen klaare voorzegging heeft ge-

daan,) heeft hy daarom de Piiefters het

houwelijken wettelijk moeten verbieden»

op dat men ,
gelijk men een Leeuw aan

zijn klaauwen kent, alfo ook den Paus,

dat is den Antichrïft, aan dit verbod van

een feer heilig en in alles eerlijk houwelyk

fou mogen kennen ; want fo fpreekt Pau-

lus: de Geeft %egt duidelijk^* dat inde laat-

jie tyden fommige gullen afvallen van hetge-

loove , baar begeevende tot verleidende gee-

ften en leeringen der Duivelen , door geveinft~

beid der leugenfpreekers , hebbende haar ei'

gen confcientien als met een brand-y^er toe-

gefcbroeit , verbiedende te houwelijken : fo

defe Schriftuur-plaats op den BilTchop van

Romen of den Paus niet en flaat , wien fal

fe dan konnen toegepaft werden ? alfo nie-

mant anders dan hy den Priefters het hou-

welijken met het allergrootfte om egt ont-

weldigt, en den ongehuwden ftant, (die

feer ontreinigt word , onder fchyn van hei-

ligheid , en , om Pauli woorden re gebrui-

ken, door geveinftheid der leugenfpyetkers)

ingevoert heeft.

De heilige Schriftuur geeft fo wel de
Priefters als andere loorten van menfchen
vryheid om te moogen houwelijken 5 want

T t zy
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zy zijn uit eenei lei vleefch , daar het gant-

fchelyke geflagte me omhangen en bekleed

is, geboren: zy konnen daarom haar na-

tuur niet veranderen , het vleefch verwer-

pen , noch ook, zonder een zonderliage

gaveGodts, ongehuwtblyven j alfoyder

een , na Chrifti zeggen , dit woord niet en

kan begrypen : en Paulus zegt , om der hoe-

rerycn wille zal een iegelijk. Man zijneigen

Wyf hebben j en in het byzonder fpreekt

hy van de Pi ieders , datgy van Stadtot Stad

foudet Ouderlingenflellen , gelijhjhji bevo-

len hebbe : indien iemant onberifpelij\is ,

eener Vrouwen Man ,
geloovige kinderen heb-

bende , dieniet te beschuldigen zijnvan over-

dadioheid : Een Bijfchop moet onberispelijk,

rijti eetier Vrouwen Man. Hier aan blykt

dan dat dit verbod niet en is uiteen God-

delijk regt , maar veel eer een befluit , ftry-

dig tegens de heilige Schriftuur.

Doch fommige voorftanders van de Paus

plegen hier tegen in te werpen» dat, of

fchoon de heilige bladen niet en fchynen

de Priefters het trouwen te verbieden, de

Priefters nogtans van ouds tot op defen dag

toe pngehuwt geleeft hebben j en hierom ,

feggen zy!, behoort men by dit exempel te

bly ven , en de Priefters niet toelaaten te

bouwdijken. Zijn Koninglijke Majefteit

zal gelieven te weeten , dat fo wel de Kerk-

li;ke, als andere Hiftorien, defe ftellinge

wederleggen • waar uit klaar blykt dat de

Biffchoppen en Priefters in oude tyden den

Houweiijken-ftaat hebben aangevaardigt.

Voor eerft is het dat Spiridon BilTchop

van Cyprus , een man uit de ordre der Pro-

feeten, volgens het getuigenis van de Kerk-

lijke Hiftorie,een Huisvrouw gehad heeft,

by wicn hy gewan een Dochter Irene ge-

naamt; ten anderen hebben ordentlijkby

na alle Biffchoppen Huis-vrouwen gehad

,

waar van feer veele zoonen naderhand ,

fo welRoomfcheals andere, Biffchoppen

zijn geworden : want Silverius de Paus is

geweeft de zoon van den Biffchop vanHor-

naifda 5 Paus Theodorus , van Theodorus,

Biffchop van Jeruzalem ; Paus Adriaanus
de twede , van den Biffchop Talarus ; Paus

Joannes de tiende, van Paus Sergius; G.e-

lafius , van den Biffchop Valerius ,• Paus

Joannes de vyftiende, zoon van den Bif-

fchop Leo : en om alles niet op te haaien
,

het blykt felfs uit de eenige Hiftorie var.Po-

lycrates,uit wiens Ouders zeven Biffchop-

pen in order zijn geweeft , hy zelfs was de

acht ft e. Het is nu niet te geloovendat de-

fe alle onechte Kinderen ofbaftaarden zijn

geweeft, daar zelfs de Canons en decre-

ten der Synoden leeren , dat het den Prie-

fters vry ftaat te houwelijken ; want fo luid

de Canon der Apoftden , indien iemant
een Friefier geleerd lal hebben , onderfchyn
van Religie, rijn Huipvrouw te verachten»
die zy anathema , dat is , vervloekt.

Daar is ook een voortreflijk voorbeeld
van den Biecht-vader Paphnutius , die den
gantfehen Kerken-raad van Nicenen afge-

raden heeft het verbieden van te Houwe-
lijken , en heeft fo veel hier inte wege ge-

bracht dat zulks niet vaftgeftelt en is ge-

weeft, maar aan eenydersvrye keur gela-

ten : welke Hiftorie ook in het recht der

Paufen verhaald word. Daar ftaat ook feker

decreet van het fefde Synodus befchreeven,

waar in dit verbod (dat Priefters niet en

fouden mogen houwelijken) openbaar te-

gen gefproken en verworpen word.
Doch hier tegen word wederom inge-

bracht , dat het de Priefters niet vry en

ftaat om te houwelijken , om dat zy een
gelofte gedaan hebben van kuifch en eer-

baar te zullen leven. Wat dit voor een be-
lofte is s en hoe verre dat fe verbind, die

zonder fonden niet onderhouden kan wer-
den, zal uw Koninglyke Majefteit licht-

lyk konnen oordeelen; de gave van ont-

boudinge is ook ieder een niet gegeven :

waer van ons d' ongehuwde ftaat der Prie-

fters en daaglykfe ondervinding nu noch
getuigenis geven.

Wat men ook van een fodanige gelofte

te oordelen heeft, daar van hebben d'Oud-

vaders
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vaders haaf gevoelen verklaart : want Au-
guftinus fegt aldus : iommige willen ftaan-

de houden dat de gene , die na hun gedane

gelofte komen te trouwen , hoerery be-

gaan; maarikfeggeudatdegene, die de

fodanige van malkanderen fcheiden, fwaar

zondigen. En Cyprianus gewag makende
van de Maagden die gelofte van onthou-

dingegedaan hebben, fpreekt aldus: in-

dien fy haar zelven niet en willen , noch
konnen onthouden, fo is 't beter dat zy

trouwen , dan dat zy met hare geile lullen

in het vier vallen.

Defe gemelde Oudvaders oordeelen

dan dat fodanig een gelofte het houwely-

ken niet en behoorde te beletten
,
gelyk

het ook in der daat en waarheid geen hin-

derpaal kan zyn voor de gene die de gave

van onthoudinge niet en hebben, nadien

het beter is, als Paulus zegt, te trouwen

dan tebranden. Wat al fchandelyke en vui-

le ontuchtigheden bedryven de Priefters in

haar ongehuwde ftand ? hoe weinig kon-

nen haar onthouden ? hoe groot is het ge-

tal der geener die haar in onkuifheit , hoe-

rery , en diergelyke fware zonden en

fchelmftukken by na daaglyks verlopen ,

en daar op betrapt worden ? ingeval dat

fo haar de wetten daar over geftrenglyk

ftraften , men fou 'er dan niet vinden ,

die van defe haar verfïerde en geveinfde

ongehuwden ftaat zo grooten roem dra-

sen -

De Hilorien ook in Duitfchland over
drie jaaren herwaarts, ofwat langer, uit-

gegeven , getuigen dat de Prieiters haar

feer dapper gekant bebben tegens de wet
van Paus Hillebrand rakende den onge-

huwden ftaat; die met feer groot gewelt

betracht heeftom haar de Vrouwen afhan-

dig te maken , en de zelve hebben feer ge-

wichtige en billike redenen tegen die in-

fettingeen Paufelyke tiranny, tot verda-

dinge van den houwelyken-ftaat , inge-

voert ; waar over geen recht konnende be-

komen , is 'er eindlyk een groot oproer

ontftaan tegen den AartsbifTchop van

Ments, die haar het decreet van den Paus

ter hand bedelde , fo dat hy zyn aangevan-

gen werk moft laten (teken j en dat eind-

lyk de Paus ter nauwer noot, na veel af-

gryflyke vervloekingen en bulle , waar

mede hy ook zei ft den Hemel focht te be-

ftormen , de ellendige Priefters het ver-

mogen van vry te trouwen, tegens alle

godlyke en menfchlyke wetten, kwam
t' ontnemen , en aanleidinge gafom aller-

ley welluften en vuile weiken te plegen.

Daar is ook een briefvan den BilTchop Ul-

derik aan Paus Nicolaas de I. waar in hy

het verbod van Priefters niet te laten trou-

wen met feer deftige en bondige bewys-re-

denenafraad, en tegen fpreekt.

Nademaal dan onfe Prinfen en andere

van de leere des Euangeliums belydenis

doende, de waarheid door Gods genade

wederom in't licht gebracht zynde, ver-

Haan hadden wat men van dit verbod van

den Paus nopende den trouw der Prieiters

te gevoelen had, en dat zy duidelyk en

klaar zagen en ondervonden, dat die on-

gehu wde-ftaat der Priefters zonder zonden

en opfpraak niet en konde beftaan , fo heb-

ben zy ook dies aangaande de banden van

den Paus aan ftukken gebroken, en het

houwelyken der Priefters , na eifch en ge-

tuigenis der heilige Schriftuure en volgens

het voorbeelt van d' Oudvaders en oude

Kerk, toegelaten en voor vrygeflelt; al-

zo zy oordeelden dat het haar fchuldige

plicht was om de gelegentheid en oorzaak

van fo veel ontallijke lafteringen en fchelm-

ftukken , welke defe ongehuwde-ftaat der

Priefters nootzaaklyk nahaar fleept, af te

fnyden en weg te nemen, en hierinforge

te dragen voor d'openbaare algemeine eer-

baarheid ; infonderheid als zy gewaar

wierden wat al grouwelen , fo in de Prie-

fterlyke ordre als in de Kloofters der Bagy-

nen en Monniken omgingen ; waar in men
dikmaals gevonden beeft kleine onnoofele

kinderkens deerlijk omgebracht , de vrug-

Tt i ten
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ten in 's Moeders lyfdoor medicinen afge-

dreeven , en diergelijke grouwelijke en

verfoeyelijke zonden meer , welke de
vruchten alleenlijk zijn van defe ongehuw-
de ftaat der Priefters : hierom zijnderby
ons nu zeer veel Priefters getrouwe , veele

ook ongetrouwe , het welke yder een in

zijn gemoet toegelaaten word om te doen
ofte laaten ; indien hy zijn leeven fo flegts

aanftelt dat hy eenen ander geen ergernis

noch aanftoot en geeft j anderfins worden
hier in na de burgerlijke wetten de Prie-

fters niet minder geftraft dan degemeene
man. Endoor Godts genade is dit daar op
gevolgt , dat men voor de gemoederen der

geener , die ds gave der onthoudinge niet en

hadden, forge gedraagen en daar in voor-

zien heeft ; hier door is het dat degele-

gentheid om zeer veel fchelmftukken en

ontuchtigheden te plegen, nagelaaten en

weg genomen isgeweeft ; fo dat Edele

Juffrouwen en jonge Dochters, na welke

veele van defe gezellen onder fchyn van

Godvruchtigheid jankten , en die zy in

haar netten fochten te vangen , diergelijk

gevaar niet en hebben uit te (taan,- kort

om , dat met eenen fo wel de Kerklijke als

borgerlijke bedieningen met meerder eer-

biedigheid en vroomheid gehandhaaft , en

de Priefters van alle man meerder eereen

gonft aangedaan worden > dan te vooren
in dien ongehuwden (raat vol van lafter en

opfpraak ; dit heeft men ook voor een ge-

deelte dit eerlijk houwclijk der Priefters

dank teweeten.

Daarenboven , geen foorten van Men-
fchen zijnder die den Paus van Romen foo

dapper te keer gaan , en de vryheid fo van

den Houwelijken ftaat als de gezonde lee-

re van hem verduiftert en verdrukt fo feer

voorftaan en verdadigeiv, alsdegeenedie

van dit zijn Jok dezer onkuisheid in den

ongehuwden ftaat ontflagen zijn : en hare

kinderen uit den Echten-ftaat geteelt ook
eerlijk plegen op te voeden 3 voor wien

ook God buiien ajle twyfel, na de dood

Authentyke STUKKEN
van haar Ouders , in de vreefe des Heeren
opgetrokken en onderwefen zijnde, forge

zal draagen ; want het fou een zeer fwaare
Jaft zijn om de Priefters daarom van het
trouwen af te houden om dat zy hare amp-
ten en bedieningen flechts voor haar leeven

lang , en niet uit recht van erfenis , be-

. houden : met al fo groote reden fou men
dan veel andere die in hooge oflaage be-

dieningenzijn, verbieden mogen te hou-
welijken. Dit fo gefchiedende , fou de
Gemeinten-ftaat meerder ongemak dan
voordeel daar by haaien , nademaal dat uit

autoriteit van de heilige Schriftuur, uit

kracht van de gevoelens der Oudvaders,
uit het getuigenis der wetten , der natuure
en der Volkeren , mitsgaders uit d' eenpa-
rige toeftemminge en het oordeel van d'al-

lerwyfte mannen klaar blykt, dat men al-

tyd den geenen die niet ongetrouwt kon-
nen leeven, om fwaarder gevaaar en on-
heilen voor te komen , het houwelyken
behoorde toe te ftaan , en nooit daar van af
te weeren»

Aldus hebben wy uw Koninglijke Maje-
fteit zekere redenen voorgedraagen waar-
om onfe doorluchtige Prinfen, en andere
Staaten en Vorften van ons Kaizerrijk , van
d' Euangelifche leere profeffie doende , in

defe drie voornoemde artykelen van den
Paus van Romen fo zeer verfchillenj fo

dat, gelijk als fy meenen dat fy in d'overige

deelen der Chriftelijke leere geen ftroo-

breed van de waarheid behoorden afte wy-
ken, zyookalfo, zijn tiranny van haare
fchouderen afgeworpen hebbende,een vaft

befluit genomen hebben om, tereerevan
het Euangelium en om ontallijke fchelm-
ftukken te fchuwen, hier in te volharden.

Wy zullen al hier geen andere mifbruiken
van den Biffchop van Romen ingevoert

,

ophalen , waar onder d' oor-biegt voor al

behoorde gerekent te worden , waar door

hy , fo wel de macht der fleutels tot een

feer fchandelyk gewin en enkele dwinglan-

dy gebracht heeft , als hy met de biegt

zelfs ,
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zelfs, toe een heüfame onderrichtingeen

vertrooftinge der befwaarde gemoederen
ingeftelt , der menfehen confeientien heeft

gerabraakt; en daar door aan d' eene kant

de voet gefet op de nek van alle Koningen ,

Vorften en Potentaten, en aan d' ander

kant veel onheil en kwaat gefticht. Wat
voor een gevoelen d' onfe hier van hebben,

en met wat voor een eerbiedigheid zy de

zelve in de Kerken noch onderhouden ,

daarvan geven haarefchrifren, in 'c licht

uitgegeven, klaar getuigenis.

Wy achten ons zei ven ook gelukkig dat

ons defe gelegentheid voor komt om defe

zaaken aan uw Koninglijke Majefteit te

mogen voordragen , en de zelve aan zyn

oordeel bevelen. Nademaal dat uw Maje-

fteit met d'allergrootfte geleertheid en

wyfheid is begaaft, de waarheid feer be-

hertigt , en met eenen de dwinglandy van

den BilTchop van Romen fniet zonder met
God te raden te gaan) buiten uw wyd uit-

geftrekte Koningryk en deszelfslandpalen

heeft doen bannen, noch fig langer door

Gods genade onder de godlofe opinien van

de Paus gevangen geeft : fo is het dat wy
ons over zulks verzekert houden, dat zyn

Koninglyke Majefteit over defe feer ge-

wichtige zaaken, die Gods eere, dewel-

ftand der Kerke , en den eeuwigenpnder-

gang van den Roomfchen Antichrift ra-

ken, zodanig een rechtmatig en vry oor-

deel zal ftryken , op dat, voorwaar, de
*

gene (die ofgeen geleertheid of luft tot de

waarheid hebben , of welkers gemoede-
ren en finnen naar de Paufelyke inbeeldin-

gen hellen, of die fomtyts uitvreefevan

in dwang gehouden » of van haare gene-

gentheden herwaaatsen derwaarts geflin

-

gert te worden, ) het zei vefolichtlyk niet

mogen doen. Uw Koninglyke Majefteit

weet ook feer wel darter fomwylen feer

veel menfehen zyn die, (haar na de tyd

fchikkendeen van de noot een deugt ma-

kende , haar gelaten als ofzy met een haat

ïegen den Paus ingenomen zyn^en de waar-

heid beyveren, daar hetnochtans in der

daat heel anders by haar legt) datzy daar-

om niet en konnen, noch behoren, van

defe gefchillen te oordelen.

Wy en flaan hier geen twyfel aan of
iedereen, voor fo veel als hy feer ervaren

is en een groot liefhebber van d' Euange-
lifche waarheid, zal defe onfe, of veel

eer Chrifti en der Kerke, zaak feer licht-

lyk toevallen en voor goet keuren ; wy fien

hierin ook nier op ons eigen particulier

voordeel noch intreft ; maar hier word
Hechts gehandelt van het vernietigen der
godloofemifbruiken in Chrifti Kerke door
den Antichrift ingevoert, van het ver-
heerlyken van Chrifti eere , en het herftel-

len van den waaren godtfdienft, op dar.

alfo der menfehen confeientien van het jok
en de Paufelyke tyrannye ontlaft , en de
publyke lafteringen , voor fo veel doenlyk
is, weggenomen mogen werden. Voor-
waar den yver hier van is fo weinig berif-

pens waardig , dat fe veel eer behoorde be-
gonftigt te worden en nagevolgt: dewyl
het voornaamfte doelwit en oogmerk van
alle welgeftelde Republyken fodanig'be-
hoorde tezijn, dat Godtseereverbreid>
d' algemeinewelftant, eerbaarheid, vre-
de en rufte onderhouden mogten werden.
Wie twyfelt dan dat de geene die aan 'c

roer der Republyken zitten , en daarna,
als naar den leid-fter, haar koers en hun
gantfche manier van deregeringederRe-
publyke ftieren en aanftellen, d

J

allergroot-

fte lofen eere waardig zijn? En nademaal
dat het Zon-klaar blykrdat uw Koningly-
ke Majefteit als een zeer wys en verftandig
Koning , in het regeren van zijn groore
Koningrijken en Provintien dit inzicht ook
heeft, moeten wy derhalven onszelven
hier ïn gelukkig achten , nadien wy Ge-
zanten aan uw doorluchtigfre Konïnglijke
Majefteit gezonden zijn om fo een zeer
eerlijke en hoogloflijke zaak van Chrifti

eere end' algemeine welftant te bevorde-
ren j wy konnen ook alled'onderdaanen

Tt i vam

* *
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van uw Konïnglijke Majefteit niet anders

dan zeer gelukkig achten , wien > door

Godts goedheid, fodanig een Koning en

Prins mag gebeuren , die men fo in andere

Koninglijke deugden als in den yver tot de

waare Godvruchtigheid en Euangelifche

waarheid allefins (o wonderbaarlijk fiet

uitblinken.

Dit zijn wel voorwaar feer heerlijke en

voortreffelijke zaaken dat men een Ge-
meenten-ftaat door zekere rechtveerdige

en borgerlijke wetten in ftanthoud, den

vroomen befchermt en redder, den god-

loofen ftraft , onheilen en leed weert , vre-

de en eendracht onder d' Onderdaanen on-

derhoud» (want wie zal niet denken dat

men fodanigen Vorft op zijn handen be-

hoorde te draagen , en, als een God, alle

eere en eerbiedigheid bewyzen , die zulks

in 't werk ftelt ? ) maar noch zijn fegroo-

ter y fo wanneer defelve met oprechte

Godvruchtigheid vergezelfchaptgaan , de

vercieringe van Chrifti eere daar by komt

,

Godts woord in groote waarde gehouden

,

de Godtsdienft na Godts wille gericht, der

Menfchen zaligheid behertigt , en eindlyk

alle openbaare opfpraak en lafter weg ge-

nomen word; d' andere zijn flechts zaken

<iie een burgerlijk leeven raaken , het wel-

ke een iegelijk» als zijn beftemdetyd ge-

komen is , moet verlaaten ; maar deze

gaan de eeuwige zaligheid aan , die de vro-

me en Godzalige, als defe ellendige ftant

van 's menfchen leeven ophoud , te ge-

moet zien, en wien, fo in defe als in de

toekomende Wereld , d' allergrootfte be-

looningen zijn voorgeftelt. Hierom is 't

dat God de Koningen mee den tytel van fijn

eigen benaminge vereert , zeggende : Ik.

hebbegeygt ,gy %ijt Goden j voornaamlyk,

op dat zy Goddelijke zaaken fouden ver-

ftaan , en den zuiveren Godtfdienftin de

Wereld waarneemen en onderhouden.

Hier toe inzonderheid vermaant ons de

heilige Schriftuur , alsfezegt: Nudan,
vy Koningen) handelt verjlandclijk.» laat

u tuchtigen gy Rjcbters der aarde; dienden
Hecre , &c. Hier toe vermaanen ons ia

Godts heilig woord de voorbeelden der
voottrefrelijkfte Koningen, die met d' al-

lerhoogfte moeite, zorge enneerftigheid

den waarachtiger. Godtfdienft voortgefet

en de godloofe hebben afgefchaft : dit heb-

ben David
, Jofua , Jofaphat, Hifkia, en

eindlijk alle vroome Koningen waargeno-
men. Nadien ook uw Koninglijke Maje-
fteit, buiten twyfel , zijn gedagten hier

ove r laat gaan , ja, alle zijn krachten daar

toe nu infpant , dat d'oprechte leere des

Euangeliums , door den tiranny van den
Paus onderdrukt, herftelt ; de glans van
Chrifti eere, door hem infgelijks verdooft,

verklaart j de godloofe mifbruiken van
dien zelfden Anticbrift , als een feer be-
fmettelijk vergift verfpreid en in de Kerke
ingevoert , afgefchaft : en eindlijk dat de
waare Godtfdienft en Kerk-gebruiken,met
Godts heilig woord overeen-komende,
vaftgeftelt mogen werden : fo en twyfelen

wy niet ofGod almachtig zal defe betrag-

tingen en raadflaagen van zijn Koninglyke
Majefteit wel doen gelukken , en door
zijne goedheid te wege brengen datter tuf-

fchen zijn Koninglijke Majefteit en onfe

Prinfen en haare geloofs-genooten fodani-

gen eendracht vaftgeftelt worde, die tot

lof en eere des Euangeliums , tot algemein
nut en voordeel van de Clniften Wereld

,

en tot meerder ondergang en verderfvan

den Roomfchen Antichrift zal gedyen ,

daar is ook goede hoope en apparentie dat,

door Godes zegen , meer Koni ngen , Vor-
ften,en Potentaaten dit heilig verbond ook
zullen ingaan, en de leere der Euangeli-

fche waarheid erkennen en aanneemen
,

gelijk ook tot noch toe hier in , door Gods
genade, merklijkisgevordert j fo dat niet

alleen in Duitfchland , maar ook daar bui-

ten, zeer maguge Koningen, Prinfen en

Steden, de leere van Godts heilig woord
geern en vry willig hebben omhellf.

Het blykt ook dat de menfchen door-

gaans,
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gaans, tot kennifle der waarheid , (uit de

fch riften der geener die openbaare belyde-

nis vaa de leere des Euangeliums doen , en

by na over de gantfche werelt verfpreid

zyn : ) gekomen en daar van overtuigt

zynde , zeer begerig zyn na een gefonder

leere; welkers gebeden Gods goedertie-

renheid d'eene tyd of d' ander zal verho-

ren , en zyn woord, de verftanden der

Koningen en Piinfen verlicht hebbende ,

wyd en zyd verfpreiden : op datter eene

Herder zy , te weten onfe Heer Jefus

Chriftus, en eeneiley fchaaps-kooy, naam-
lyk d'algemeine Kerk, welke profeffie

doet van het waare Euangelium Chrifti,

en het gebruik der Sacramenten , daar

mede over een komende , onderhoud ,

doch niet de Paapfche of Roomfche Kerk ,

die defe beide zaaken verwerpt , haat en

beftryd.

Tot een befluit dan , feer doorluchtige

en machtige Koning en genadigfte Heer

,

wy bidden en wenfchendatuwKoningly-
ke Majefteit met defe aangevangene zaak

van d'Euangelifche waarheid, tot ver-

breydinge van Chrifti eere en tot bevorde-

jingvan d'algemeine welftanden heil der

Chriften -werelt , kloekmoedig gelieve

Uwe doorluchtïgfte Kjminglijke Majefteit s qeer toegedaane en Onderdanigfte

Francifcw Burgrattts. Vice-Cancelier.

Georgms a Boyneburg. Heeren Gezanten*

Fridericus t^fyconins. Kerken-Leeraar*.

voort te gaan i aan d' uitvoeringe waar van

wy niet en twyfelen , alfo uw Koninglyke

Majefteit een groot liefhebber is van de

waare godvruchtigheid en van allerley

deugt en geleertheid. Wy verfoekenook
ooimoediglyk dat uw allergeriadigfte Ma-
jefteit ons met een genadig antwoort, zo
dra als mooglyk is, (op dat wy defe be-

kwame gelegenheid van fcheepvaart niet

en mogen verfuimen', } naonfeallerdoor-

luchtigfte Prinfen gelieve af te vaardigen :

en dat uw Kcninglyke Majefteit aan de
welke wy onfe behoorlyke gedienftighe-

den met d'allergrootfte fchuldige eerbie-

digheid t' allen tyden zullen doen blyken

,

defen onfen brief, na zyn uitftekende be-
leeftheid, en goedertierenheid in het
goede gelieve te nemen en ons in zyn gena-
de gerecommandeert te houden. Welva-
re zyn doorluchtigfte Koninglyke Maje-
fteit wien God almachtig befchermeenia
langdurige gefondheid bewaare, totver-

I heerlijkinge van Gods naam, totverbrei-

dinge van Chrifti eere,en tot bevorderinge
van d'algemeine welftand en zaligheid,

Gefchreven tot Londen 5. Augufti M. D.
XXXVIIL

VIII.
ffenrik de VUL Koning van Engeland zijn antwoordop der Ambaffadeurs

voorgaande Brief.

Cottoo ïibr. Cleop. E, j.

AAnzienlyke, voortreffelyke Heeren
j
uwen Dienaar ons onlangs toegefonden v

Ambalïadeurs, U. E. A- brief, door | overvloeyende van d' allerhoogftebeleeft-

heid ?
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heid en uitdrukkende t' onfwaarts een fon-

derlingegenegentheid, is ons lief en aan-

genaam geweeft, en hebbenfe ook met
groot vermaak gelefen j waar in U. E. A.
te kennen geven » na voorgaande voorge-

dragene commiiïie , twe maanden lang

met fommige BiflTchoppen en Godgeleer-
de mannen, van ons daar toebeftemten
befcheiden

, gehandelt te hebben over ze-

kere artykelen der Chriflelyke Religie;

en ook niet te twyfele of darter tulTchen

uwe Prinfen en ons, als ook tulTchen de
Bilïchoppen , Theoioganten en Onderda
nen aan beide zyden een valt en eeuwig-
durend accoort en over-een-komftein de

leere des Euangeliums , ter eere Godrs en

tot ondergang van den Roomfchen Anri-

chrift , zal volgen. Doch alfo U. E. A. d' o-

vergeblevene verhandelinge der mifbrui-

ken in deRoomfcheKerk niet en hebt kon
nen afwagten , vermits d'aankomfte der

Schepen die U. E. A. na 't Vaderland fou-

den overvoeren, fo hebben U. E. A.haar
verplicht gehouden om , voor haar ver-

trek , haar gevoelen over zekere artykelen

van mifbruiken aan ons te verklaaren >

waar over wy, na U-E. A. vertrek, met
onfe Biflchoppen en Theoioganten mogren
handelen. En nademaal U. E. A. oordee-

len datter drie voorname hooft- (rukken

zijn , waar op de Paufelijke tiranny fchynt

te fteunen , te weeten dat beide gedaanten
van Wyn en Brood in des Heeren Avond-
maal te gebruiken worden verboden, de
private Miïïen geboden, en eindlijk dat-

ter aan de Priefters interdictie of verbod

word gedaan om te bouwdijken. Over
defe drie artykelen doen U.E. A.een ron*

de en openhertige verklaaring , de zelve

ons oordeel en cenfure , hoedanig dat fe

ook fouden mogen zijn , opdraagende,

en aanbeveelende. Wie fou defe uwe
goedwilligheid , aanzienlijke Heeren Ge-
zanten , met beide armen niet willen om-
helfen? Wie zal zich niet over defe uwe
dankbaarheid ten hoogden moeten ver-

wonderen , dewelke ons foekt mede te de-

len de dingen die nut endienftigzijnniet-

alleen tot volvoeringe van dit tegenwoor-
dig leeven , maar ook tot verkryginge van

het toekomende ? Want fo men die , niet

fonder reden , voor vrienden houd , de-

welke uit haare Landen ons koopman-
fchappen toevoeren die ons aangenaam en
profljtlijk zijn, opdat ons nieten mocht
onrbreeken het geene tot ons tydlijk nood-
druft en onderhoud defes leevens dient ,

hoe veel temeer dan zijn fe voor vrienden

te achten en aan te neemen , wien het niet

verveelt ons mede tedeelen hetgeenetot
het eeuwige leeven vorderli;k is ! want

,

al wat tot onderhoud van dit tegenwoordig
leeven by der hand genomen word duurt

niet lang, maar het geene tot bevordering

van het eeuwige word aangeleid, komt on-

dertuffchen nooit te ftervenjja,dat meer is*

zelfs de vriendfchap hier op aarde , fchoon

nog fo groot, nog fo bondig en vaft , heeft

een einde als dit leeveneen einde neemt,

doch de werken der liefde die ons nim-

mermeer begeven , hebben na dit leven

meerderglans en luifler. Enalfoll. E.A»
ons oordeel niet en fchynen te verfmaden-»

waar toe wy ons fel ven onbekwaam achten

om van fo hoogwichtige zaaken re oorde-

len , en ons voorftelt zaaken die wy , na

uw meninge , voor al behoorden aan te

nemen, waarin U. E. A. geengemeene,

maar een zonderlinge en krachtige liefde

aan ons bewyft : op dat wy dan defe uwe
fo groote dankbaare beleeftheid niet en

zouden fchynen te willen vergelden , fo

wyU. E. A. niet en kwamen onfe bevat-

tinge daar over tegenwoordig mede te de-

len , hebben wy dan ook voorgenomen

van defe gemelde drie Artykelen iets te

verhalen, en met U E.A. rondenopen-
hertig te gaan : waar door d' onderlinge

liefde tuiïchen ons en uwe Prinfen foo

veel te meer zal toenemen , zoo veel

te langer gekoeftert werden , by aldien

datter tulTchen vrinden in het verborgen

niet
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niet gebrouwt en word, maardatmenin
alles fïg vroom , oprecht en trouwhertig

aanftelle j het welke wy met alle Vrienden
en Bondgenooten altyd plegen te doen -

3

welk ons geduurig voorneemen wy tegen-

woordig geenfins gefintzijn te veranderen*

inzonderheid by de geene die wy vooron-

fe allerlieffte en dierbaarfte vrienden hou-

den. Doch laat ons nu eindlijk van de ar-

tykelen zelfs handelen.

Van beide gedaanten : te weeten, Wyn en Brood.

D At men voor al, na uw oordeel, in

het onderhouden van des Heeren
Avondmaal beideWyn én Brood het volk,

volgens Chrifti eerfte inzettinge , behoor-
de toe te dienen , doch geenfins heteene
zonder het ander, konnen wy geenfins be-

wogen worden om te gelooven, aanzien-

lijke en voortreffelijke Heeren Gezanten

,

dat U. E. A. hier in uw meeninge en ver-

flant in ernft verklaart hebt , maar ons

fiechts defe ftellinge voorgedraagen op dar

ILE. A. uit ons foudet mogen ons gevoe-

len dies aangaande verftaan ,• alfo dit ge-

voelen van de meeninge der heilige Schnf-
tuure fo ve re afwykt, datnaauwli|ksie-

mant zulks met ernft ibu konnen ftaande

houden ; waar var» wy in dcfen brief bre-

der verklaaring zulhn doen. "Wy konnen
ons zelven ook niet laaten voorftaan , hoe-

wel wy eenigfins reden hebben om zulks te

vermoeden, datU.E. A. met onsoiet en

foudet gelooven dat onder de gedaanre van

het Brood waarlijk en wezendlijk is het

waarachtig en leevendig lighaam Chrifti,

en met eenen ook het waarachtig bloed ne-

vens het lighaam , anderfins fou men moe-
ten bekennen dat het lighaam aldaar zon-

der bloed is , 't welk een gantfeh ongerymt
en onbehoorlijk leggen fou zijn : nademaal
dat het vleefch Chrifti niet alleen leeven-

dig , maar ook leevendig maakendeisj en

dat ook onder de gedaante van Wyn , niet

alleen Chtifti leevendig en waarachtig

bloed is , maar' te gelijk ook met het waar-

achtig bloed het leevendig en waarachtig

vleefch zijns lighaams. Dit dan fozijnde

,

moet daar noodzaaklijk uit volgen dat de

geene die onder d'eene gedaante commu-

niceren of dat nuttigen, en alleenlijk on-

der de gedaante des broods het lighaam

Chrifti ontfangen , van Chrifti bloed niet

verfteken blyven , en dat ook de geene die

onder de gedaante des Wyns het Nacht-

maal gebruiken , des Heeren lighaam ook
deelachtig worden. Vermits dan onder

een van beide gedaanten beide Brood en

Wyn begreepen werden, dat is, dat het

lighaam en bloed Chrifti het Volk toege-

dient worden, fo is 't dat zy fo wel het

bloed als het lighaam Chrifti genieten ;

want men leeft dat in het Euangelium van

Lucas Chrift us aan de twe Difcipelen gaan-

de na Emaus d'eenerlei gedaante vanBrood
alleenlijk gegeeven heefr , aan het breeken

waar van by ook kennelijk geworden is;

want daar (laat gefchreeven dat als hy met

haar aanmat , nam hy het Brood , en Regende

het , en ah hy het gebroken hadde gafhy 't

haar t enhaare oogen wierden geofent y enfy

kenden hem aan het breeken des Broods j de-

fe Schriftuur- plaats duiden d'alleroudfte

Schryvers Chryfoftomus , Theophilaclus

en Auguftinus op d' Euchariftie ofdes He-
ren Avondmaal » en nochtans van den

drinkbeker des Wyns word aldaar geen

gewaggemaakt: waar uit dan fchynddat
Chriftus in eenerley gedaante haar het

Avondmaal toedienende , zulks in de vry-

heid van zijn Kerke, zijn Bruid, gefrelt

heeft, om in de voetftappen van naaren

Bruidegom te mogen treden, eöhetfelve
fo wel ondereenerlei als beide gedaanten ,

vry te mogen gebruiken ; wantT Chriftus

die onder beide gedaanten d'onderhoudin-
ge des Avondmaals heeft geleer'r , heefc

ook onder een van beide gedaanten

V v daar
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daar van ons zelfs een exempel nagelaaten ,

,

die echter nergens, noch in zijn geboden

noch exempel , zich zei ven tegenfpreekt.

Diergelijks verhaalt ook de zelve Euan-
gelift Lucas in de Handelingen der Apofte-

len , als wanneer na de komfte des Heili-

gen Geefts, op de Predikatie van Petrus

,

ontrent drie duifend zielen tot de Gemein-
te toegedaan wierden, zeggende: %y wa-

ren volberdcnde inde leen der Apoftelen, in

de Gemeinfcbap,en in de brekjnge des Broods,

en in de gebeden j welke Schriftuur- plaats

d' Oudvaders ook des Heeren Avondmaal
toepa (Ten , en nochtans word aldaar van

den Beker niet eens gedagt noch gerept.

Heeft nu d'onderhoudinge des Avond-
maals onder eenerley gedaante , naamlyk

van Brood , Chriftus tot een Auteur en

lnfteller , en heeft hy zijn Apoftelen tot

voorftanders daar van in de Wereld gefon-

den om zulks te leeren, en is het een ge-

bruik geweeft in de Kerk , fo en behoorden

wy dan zulks , als ftrydig regens d' Euan-
gelifche geboden , niet voort te verwer-

pen j nademaal dat d' Apoftelen , dewel-

ke door de komfte des Heiligen Geefts in

alle waarheid onderwefen zijn* het Volk
met het breeken van het Brood alleen des

Heeren Avondmaal nooit fouden hebben

töègecRèptj 'by aldien dat men beide ge-

daanten, te weeten Wyn en Brood , na

Chrifti bevel , altyd noodzaaklijk aan

haar had moeten geeven, op dat zyalfo

niet en mogien fchyhen, aan Chrifti ge-

bod weinig gedagtig zijnde , zijn inftellin-

ge verandert te hebben.

Daarenboven , zelfs Chrifti woorden ,

( welke Paulus na d'Euangeliften by brengt,

veihaalende aan die van Corinthen het

gantfche Avondmaal des Heeren r') maken
ons indagtig dat Chriftus in het byzonder

vaneen van defe beide gedaanten, naam-

lijk het Brood alleen > gefproken heeft j

want hy zegt dat de Heere Jefus in den nagt

in weiken by verraden wierd , het Brood nam:

:n als hy gedank.tbaddebrak.hy bet > en^ei'

de , ntmet , et et , dat is mijn lighaamdat
voor u gebroken word : doet dat tot mijner

gedagtenijfe. Ziet, Chriftus heeft van zijn

lighaam in het byzonder onder de gedaante
van Brood gefproken , feggende , doet

dat : al eer hy iets van den Drinkbeker ver-

haalt hadde. Doch naderhand fpreektPau-

lus van den Drinkbeker aldus : defgelijkj

nam hy ool^den Drinkbeker na hetectendts

Avondmaals , en^eide: de%e Drinkbeker is

het Nieuwe Teflament in mijnen bloede ; doet

dat , fo dikmaals als gy dien %ult drinken ,

tot mijner gedagtenijfe : hy en zeidenietj

gelijk als hy regt uit gezegt hadde van zijn

lighaam, doet dat, tot mijner gedagteniffe;

maarhyzeide, doet dat* metdefebyvoe-
ginge , naamlijk 3 fo dikmaals als gy dien

%ult drinken tot mijner gedagtenijfe ; hier

mede te kennen geevende dat men-niet al-

tyd het bloed Chrifti te gelijk met het lig-

haam , onder de gedaante van Brood ,

moet gebruiken of ontfangen ; maar dat

men zulks moeft doen fo dikmaals als het

bloed, onder de gedaante van Wyn, ter

gedagtenifle van Chriftus gebruikt , ofont-
fangen wierd.

Siet, hier wederom hoe dat Chriftus

(na het omdeilen van zyn lighaam , het

Avondmaal nu gehouden hebbende , waar.

inhy zyn lighaam onder degedaantevan
Brootaffonderlyk eerft gegeven had, ) we-
derom affonderlyk onderde gedaante van

Wijn zyn bloet aanbied, feggende: doet

dat , fo dikjnaals alsgy het %elve %ult drin-

ken, totmynergedaebteniffe: ons daar me-
de voor oogen ftellendedateen van beide
fomtyts afzonderlijk toegedientmag wer-
den ; en als dit evenwel alfo komt te ge-
fchieden , dat dan het volk de kracht van
die beide komt te nuttigen ; anderfins

waar het genoeg geweeft: dat hy flechts

eenmaal van beide gefegt hadden , (doet

dat, ) zonder dat hy van den drinkbeker
daar hadden behoeven by te voegen , (doet

dat, £o dikmaals als gy van de %elve%ult

drinken , ) daar hy van de gedaante des

Broods
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broots eenvoudïglijk eerft gefegt hadde
(doet dat : ) ten ware hy hadde geoordeelt

dat men die beide ieder in het byzonder
mocht gebruiken.

Niemand kan ook ontkennen dat de
Difcipelen in het Avondmaal onder de ge-

daante van Brood ontfangen hebben het

lighaam van Chriftus; daar zy aanfaten

,

nam hyhet Brood, en het zelve gefegent

hebbende brak hy het, en gaf het haar,
zeggende : dat is myn Lighaam ; doch den
drinkbeker heeft hy haar niet gegeven dan
een wyletydis daar na als het Avondmaal
gedaan was ; ten zy dat iemand fo dom
wilzynen geloven datzy, na het oncfan-

gen van de gedaante des Broots , niet eerft

genoten hebben het Lighaam Chrifti, daar

hy haar eerft na de maaltyd den drinkbe-

ker gegeven hadde; kwanfwys^ als of
Chrifti eerfte woorden te vergeefs gefpro-

ken waren geweeft , fo wanneer hy van de
gedaante des Broods zeide dat is myn Lig-

haam , en als ofzelfs d' omdeilinge aan de
Difcipelen gedaan van geen kracht waare

,

ten zy dat zy eerft na den Avondmaale
den drink -beker gedronken hadden :

het welke, gelyk het aan d'eene kant een
godloos gevoelen is, fo is het ook dat

het aan d' ander kant Chrifti feggen en
daat ontfenuwt en krachteloos maakt.
Eindlyk Paulus zelfs , na dat hy van
beyde gedaanten te gelyk gefprooken
hadden, fo is 't dat hy wederom van yder
daar van byfonderlijk handelt , feggende

:

fi 5t ? OiV iff&izt TOy <* £T0V T8TÖV >f 7ÏIVU

to Troryj^iov 2TKv£jS dvoc^ïus , 'ivoKos i& &
ca>ft<xl(&' x#) ci'ipoiTos t» Rug»»; Dat is

,

fo wie dan onweerdelyk. dit Broot eet , ofden

drinkbeker des Heeren drinkt , die %al

fchuldig %yn aan het Lighaam en bloed des

Heeren. Uit welke woorden Pauli dan
klaar blykt, fo wie dit Brood onweerde-
lyk ontfangt , dat hy fchuldig is aan het

lighaam en bloed des Heeren, of den
drinkbeker des Heeren onweerdelijk

drinkt , dat hy ook fchuldig is aan het bloet

en lighaam des Heeren; 't welk nochtans

geenfins voor een zonden gerekent zou
worden ten zy dat byfonderlyk , fo onder
de gedaante des Brcods als des Wijn»,
het lighaam en bloed van Chriftus waren ;

Paulus en zou ook niet byzonderlyk van de

gedaante des broods gefproken hebben ,

indien het nooit dan met den drinkbeker

te gelyk ofgefamentlyk genoten ofgenut-

tigt wierde. Want waarom fou hy fevan

den anderen afgeicheiden hebben , fo fe

altyd t' zamen moften gaan ? men moet op
de particuliere woorden der heilige Schrif-

tuur letten , want de Profeet zegt neigt

uweoore tot myne redenen j en Mofes zegt

fettet uw herte op alle de woorden * dieikjie-

den onder u -lieden betuige , want dat en is

geen vergeefs woord voor u-lieden ; en weder-
om : gy \ult tot dit woord dat iku gebiedt

niet toedoen , ook. daar van niet afdoen. So
dan, de woorden des Heeren en die van
Paulus felfs

, (die fo wel afzonderlyk eerft

van een van beide gedaanten ingeftelt fyn

,

als daar na ook wederom afgezondert na

hunner beide t' famenvoeginge , ) fchijnen

ons te kennen te geven, dat men een van
die beide gedaanten, te weten of Brood
ofWijn, ieder in het byfonder, na Chri-

fti woord , het volk mag toedienen.

Uit defe woorden Chrifti (drinkt alle

daar uit) volgt ook niet dat men des Hee-
ren Avondmaal met een ieder lidmaat der
Kerke altyd met Brood en Wyn onder-
houden moet, en nooit in het byfonder
onder eenerly gedaante : alfo de fin en
meninge van die woorden niet anders
fchynt te zyn , dat fo als fe de Heere Chri-
ftus zynen Apoftel Paulus, dewelke ge-

tuigt alles , dat dit Sacrament aangaat }

van den Heere zelfs ontfangen te hebben

,

geleert heeft, te weten, datfodikmaals
als iemand van defen drinkdeker kwam te

drinken , dat hy zulks tot Chrifti gedach-
teniiïe fou doen, gelyk als de Difcipelen

deden 3 die aldaar toen tegenwoordig wa-
V v 2 ren

,
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ren , en daar alle uit dronken : overzulks

fo dikmaals als iemantChrifti bloed dronk,

ftond hem aanhetlyden Chrïfti te geden-

ken ; defgelijks ook fo wie Chrifti lighaam

omring, die moeftEich ook zijn lydenin-

dagtig maaken. Dat ook Chriftus nieten

gebied dat men van defen Drinkbeker
moet drinken fo dikmaals als men dit lig-

haam Chrifti moet ontfangen , blykt uit

het geene van de woorden en het exempel
Chrifti boven airede verhaalt is. Voor-
waar, al wat ons Chriftus bevolen heeft

t' onderhouden, verftaan wy dat geen in-

zettinge der Menfchen mag verbieden ,

nadien de Menfchlijke wetde Goddelijke

niet en mag vernietigen. Wy houden ons

ook met eenen verfekert dat geen gewoon-

te noch oude herkomfte by de menfchen

zulk een kracht heeft dat fe over Godts
heilig woord fou konnen heerfchen , of

Chrifti gebod om verre ftooten.

Doch aangezien dat het Chriftus in on-

fe vryheid geftelt heeft dat wy hem op drie-

derley wyfe , na den lighaame , mogen
nuttigen , en ten vierden ook op een geeft-

lijke manier ; naamlijk (i) onder beide

gedaanten van Brood en Wyn ; (2) alleen-

lijk onder de gedaante van Brood i (3) van

Wyn; (4) met de enkele wille en begeer-

te, fo wanneer wy hem.uit nood niet an-

ders konnen ontfangen : hierom meenen
wy , voor fo veel het eerfte belangt , dat fo

een geloovige ziel uit een brandende liefde

tot God en een innerlijke aandagtige god-

vruchtigheid het Sacrament onder beide

gedaanten verlangen mogt te genieten , fo

geen krankheid noch onpaffelijkheid zulks

verhindert, dat het hem Jan op die beide

wyfe (re meten met Brood en Wyn) toe-

gedient mag worden, ingeval dat nog de

verzoeker noch de toediener van het Sa-

crament daar door het Volk ergerniffe ko-

men te geeven , ofzulks doen tot verfma-

dinge van de Kerk , nog op haar eigen au-

toriteit haar aanmatigen de wetten der Re-
ligie die zy aangekomen hebben , 'tzydie

der Kerke of der Priefters, te breeken,
ofte krenken.

Nopende het twede en derde feggen wy;
by aldien datter zulk een verhindering
mogt voorvallen dat de Communicant het
Sacrament onder beide gedaanten van
Wyn en Brood niet en kan gebruiken , ter

oorzaake dat hy met beroertheid is bevan-

gen , of eenig ander ongemak inde natuur

ofvanfiektekomttelyden , dat men hem
dan of het Brood of de Wynflechrstoe-
diene.

Wat het vierde aangaat, heeft iemant

fo een fwakke maag dat hy alles wat hy
nuttigt uitwerpt > den zelven Perfoon kan
men , op zijn begeerte , het Sacrament
Hechts vertoonen, op dat hy het felve ge-

zien hebbende en aan de dood van Chri-
ftus, zijn Verloffer, daar door te eerder

gedenkende met een verflagen en verbry-

felt herte geeftlyker wyfe kome te commu-
niceren.

Hierom verwonder ik my ten hoogften

dat zodanige , die dappere voorftanders en

voorvegters der Chriftelijke vryheid wil-

len fchynen te zyn , ons van deze onze vry-

heid in dit eene Sacrament van des Heeren
lichaam en bloed , (als het welke niets

heerlijker j niets vermaarder 3 niets on-

vergelyker,en eindlijk niets bondiger is tot

vertrooftinge van gelovige zielen, en het

welke ookChriftus van hier fcheidende zy-

nenKerkke nagelaten heeft, ) willen be-

roven. Want wat heeft toch Chriftus in

dit Sacrament ons meerder konnen fchenr

ken dan fig zelven? Ten anderen, nade-

maal dat hy felfs toegelaten heeft dat fom-
migedes Heeren Avondmaal met Brood
en Wyn , andere met Brood alleen , en

datookfommige in tyd van fiekte of an-

derfins het zelve lichaam des Heeren haar

vertoont zynde op een geeftlijke wyze mo-
gen nuttigen en gebruiken , wat voor een

onzeedigheid enonbeleeftheid is dit dan

dat men een Chriften deze vryheid ont-

neemt > dat men den genen die* om on-

tallijkc.
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tallijke beletfelen die daar zyn, des Hee-

reh Avondmaal onder beyde gedaanten

\an Brood en Wyn niet en konnen gebrui-

ken, geen van die beyde fou geven; en

alfo beroven van de genietinge van het al-

leropperftegoet.' Sy willen ook noch niet

bekennen, fchoon het zelve niet op een

lichaamlijkewyze gebruikt kan worden,
dat het dan ten miniten op een geeftlijke

wyze mag gefchieden. Kan ons ook een

fwaarder flaverny , als deze , over komen ,

dathetlichaam van Chriftus, onzen Ver-

lofier , het welke hy wil dat van de ge-

lovige genuttigt werde» haar, al is 't dat

zy 't noch fo ernftig begeeren , geweigert

fou werden ? wat voor een oprecht Chri-

flen is 'er die defe vryheid , zig fo ontwel-

digt zynde , niet onverdraaglyker fou ach-

ten dan eenigerley doot ? defe vryheid dan

die ons Chriftus heeft nagelaren , moet
men met alle vlyt en macht zoeken te be-

houden ; noch men mag haar ook niet

,

na myn oordeel, vertrouwen die ons de

zelve fouden willen ontnemen.
Daarenboven , hoe zal men met de

Noortfe volkeren aangaan ? hoe mer de

volkeren van Afrika en die tufichen de

Noorder en Zuider Afpunt woonen, te

recht raken? dewelke fo veel Wyn niet

en hebben dat men haar des Heeren
Avondmaal onder de gedaante van Wyn
fou konnen toedienen (alfo dit volk niet

anders als bier van koorn gemaakt drin-

ken : ) om dat zy het Sacrament onder
beide gedaanten van Brood en Wyn niet

en konnen gebruiken, zal men haar daar-

om die beide onthouden ? ofoordeelen dat

zy onder eenerley gedaante den geheelen

Chriftus niet en konnen genieten ? datzy

verre.

Wanneer eerft het volk begonnen heeft

d' oude gewoonte te verlaren en Hechts on-

der eenerley gedaante van Brood de heilige

Communie te gebruiken, weten wy niet

;

het is waarfchynlyk dat onfe Voorouders

uitkrachten autoriteit der heilige Schrif-

tuur daar toe bewogen zynde , welke ue-

wag maakt dat Chriftus en zyne Apoftelen

fomtytsalleenlyk Brood hebben gebruikt,

om voor te komen het gevaar van Chriiti

bloed op der aarde te (lorren, (datligtlyk

fou konnen gefchieden van iemand die een

bevende hand heeft) uit een zekere godf-

dienftige en godvruchtige eerbiedigheit en

fonderlinge vreefe Godts haar van herge-

bruik des Sacraments met Wyn hebben

onthouden,- als ook dat Chriftus, belooft

hebbende tot aan het einde toe alle dagen

by de Kerke te zullen blyven , haar fo veel

eeuwen lang fou verlaaten hebben, of haar

in een zaak van fo groot belang fofchande-

lyk fou laten dooien, by aldien hy ieder

een fo fcherp bevolen had om het zelve Sa-

crament met Brood en Wyn altyd te moe-
ten gebruiken; maar het fchynt veel eer

dat het Chriftus zyn Kerke in haar keur

geftelt heeft om dat , nademaal fo wel on-

der het Brood alleen als onder deWyn al-

leen de geheele Chriftus vervat word 3 .

daarom ook zijnAvondmaal onder een van

die beide onderhouden mag worden.
Hoedanig heden ten dage onder beide

gedaanten van Brood en Wyn het gebruik

daar van zy in de Griekfche Kerken , wel-

ke de tiranny der Roomfche Kerke nooit

hebben ingewilligt, daarvan hebben wy
geen klaar bewys, nademaal geheel Grie^-

kenland onder het gebied derTurken ftaat,

en dat zy geen vryheid hebhenomChri-
ftum , na hun welgevallen , te belyden >_

alfo zy geenfïns Gods woord mogen ver-

kondigen, noch de. klokken laaten luyen.

om het Volk re doen vergaderen , roch
ook in het allerminfte haare openbaare ge-

beden doen ,. ofde Mis pleegen.

Dit is> ook inzondeiheid aanmerkens
waardig, te weeten, dat in alle Kerken
op Goe-Vrydag de Piiefter met al het volk

'

in des Heeren Avondmaal alleenlykBroors

geen Wyn, gebruiken; vermits defe dag
Chrifti dood voor oogen ftelt , waar in fijn

dierbaar bloed voor onfer zielen zaligheid

Vv 3 ver-
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vergooien en van het lighaam afgezonden

is geweeft , (o is het dan dat de Priefter en

het Volk op dien dag onder eenerlei ge-

daante alleenlijk communiceren i welke

gewoonte in de gantfche Kerk nooit toege-
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laaten geweeft fou zijn> ten waare dat al-

leenlijk onder eenerlei gedaante de gehêe-

le Chriftus begreepen wierd* en dat ook
cp die wyfe alleen het Sacrament het Volk
toegedient konde worden.

Van de Mis in het verborgen.

GYlieden zegt dat de verborgene Mif-

fen veelerlei mifbruiken na haar heb-

ben gefleept , en, als een zeker Atlas ,

het Paufdom hebben onderftur * aflaaten

ingevoert, de Wereld kaal en berooit ge-

maakt , als den weg baanende om daar me
winft te doen » een groote meenigte van

Monniken byeen geraapt, en eindlijk Gods
woord hebben uitgebannen; en dat daar-

om de Hoogduitfche Vorften het gebruik

des Sïcraments in d'oude plooy gebracht

hebben , het welke zy in hun moederlijke

taal op een genoegfaamordentlijke en be-

hoorlijke manier onderhouden ; maar dat

de verborgene MilTen byU.L. t' eenmaal

zijn afgefchaft , die fo veel mifbruiken en

kwa kiekens gebroeit hebben. Defe zaak

een wyle tydts by ons in overleg genomen

hebbende, merken wy dat Chriftus nooit

iets in zijn Kerke geerdineert heeft het

welke de boofe Slang nu en dan niet en

heeft mifbruikt j edoch daarom moet men
niet verwerpen al wat heiliglyk is ingeftelt,

anderfins fou men alle Sacramenten moe-

ten affchaften en vernietigen ; maar wy
denken dat men veel eer allerley mifbrui-

ken geheel en al behoorde weg te neemen

,

en in het tegendeel al wat op een heilige en

Godvrugtige wyfe in de Kerk is ingevoert,

dat dat ook behoorde vaftgeftelt te wor-

den , endaarinaltydteblyven.

Want moet men daarom de verborgene

Mifön geheel affchaffen > om dat Thomas
Aquinas, Gabriel, en andere, daardoor

godloofe, zo gylieden fegt, leerlingen

hebben ingevoert > te weten , dat de Mif
fen vercienfilijke werken zijnde genade

toe voeren* de zonden der levendige en

afgeftorvene weg nemen, en datd'eene

menfeh zyn werk eenen ander kan toepaf-

fen, en hem overdoen.

Wat het ookzy datzy dies aangaande

verklaaren , dat zeggen zy ook van alle

MilTen , neit van de verborgene alleenlyk.

Sou men nu om die opinien, hoedanig
dat fe ook fyn , de Verborgene Mis affchaf-

fen , dan fou men ook infgelyks des Hee-
ren Avondmaal en d' openbaare Mis te

niet moeten doen, welke gylieden noch
behoud , en oordeelt dat fe niet afgefchafc

mag werden , wat gevoelen ook andere

daarvan hebbén. Nu de verborgene Mis
zynde alleen zekere verborgene gemeen-
fchap en godvruchtige byeenkomfle ter

Nachtmaal, welke fo fe in oprechtigheid

ennabehoorengefchied, fo is'ernietaan

tetwyfelenof alle gelovige die voorgeno-
men hebben om dezelve by te woonen,
(fo zy boetveerdig en zond-rouwig by den
anderen komen en God om genade bid-

den ; feggende met den verloorenSoon ,

Vader » ikjiebbegefondigt tegen den Hemel en

vooru: ) communiceeren of houden met
denPriefcerop een geeftlyke wyz&des He-
ren Avondmaal > haare lighaamen en hare

zielen Jl ellende tot een levende > heilige en

Gode wel behaagelyke ojferbande , al zyn zy

Hechts weinig in 't getal en datzy haar van

de lighaamiyke genietinge des Sacraments
onthouden: en hierom is het dat de ver-

borgene Mis de Kerke zo weinig ichade

aandoet , dat fe veel eer fchynt niet weinig

te vorderen tot vet betering des Ieevens en

verfterkinge van het geloove in Chriftus j

nademaal Chriftenen hiermede eikennen

dat zy zondaren zijn die haar daaglijks ver-

grypen

,
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grypen j daaglijks om vergiffenis bidden

daaglijks op d' oneftene en rompelinge pa

den defes leevensitruikelende, daaglijks

ook met berouw en leedwefen opftaan j en

nu als wakkerder geworden zijnde enden
Vyand dikmaals overwonnen hebbende

,

worden zy dies teftoutmoediger cm hem
het hoofd te bieden.

Voegt hier noch by , datter voort met i

den aanvang van alle verborgene Mis een

openbaare en algemeine belydenis van alle

zonden gefchied ; God om genade word
gefmeekt, de Priefter den zondaar , vol-

gens Godts woord, van zijn zonden ont-

flaat , als in d' openbaare Mis gefchied.

En byaldien datter in d' openbare

Mis , hoe plechtlyk dat fe ook zy , nie-

mand anders tegenwoordig is dan de Prie-

fter die het Sacrament fou willen genieten,

wat voor onderfcheid is 'er dan tog tuf-

fchen de Mis die in het openbaar-, of in

het verborgen gefchied ? onthoud zig ook

de Priefter van de Mis in het openbaar te

doen, fo wanneer op eenhoógendaghet
volk vergadert zynde om den godfdienft

te plegen, niemand luft heeft om tecom-
municeeren ? ja> zelfs onderde Grieken,

by wien , volgens U. L. zeggen , op alle

zondagen een openbare Mis gefchied , nut-

tigt feer zelden iemant onder het Volk het

Sacrament, alfo ons van geloofwaardige

Perfoonen bericht is, die het zelve byge-

woont hebben.

Wat nu den OudvaderEpiphanius aan-

gaat wien gy ophaalt , dewelke fchryft dat

men in Afien driemaal in de week des

Heeren Avondmaal onderhoud , en dat

d'Apoftelen die gewoonte aldaar hebben

ingevoert, daar nu in Griekenland flegts

op alle zondagen het Volk byeen komt om
denGodtfdienft teoeffenen : heeft nu het

gebruik door denApoftelen ingevoert kon-

nen verandert worden , dat het Volk fo

dikmaals niet en vergadert als d'Apoftelen

hadden geordineert eningeftelt, waarom

fpu het dan ook niet konnen verandert

worden dat het Volk noch meermaals by
den anderen kome , dewyl hier door aan

Chrifti dood te meer gedagt word , 'twelk

ook in de verborgene Mis gefchied ?

Nu dan , heeft Chriftus bevoolen dat

de geloovige dit Sacrament ter gedagteris

van hem foude gebruiken » feggende : doet

dat i tot mijnergedagteni

s

; op dat aan fijn

dood weinig gedagt wordende , de i'elve

t' eenmaal niet en mogt worden vergeten ,

hoe dan zijn gedagtenis onder het gebruik

van het Sacrament meer verhaald word a

hoe zijn gebod meer word ondei houden :

want gelijk als men de dingen daar men
weinig van fpreekt , lichtlijk of haait ,

komt te vergeeten; fo ook hetgeenedat
men dikmaals doet , dat onthouden wy
beft ; om dan Chrifti dood te dieper in on-
fe gedagten te drukken, is de Misinhet
verborgen niet weinig dienftig en nutïyk.

Voorwaar, d'Apoftel Paulus noemt
alle huifgefinnen in het byfonder , alwaar
flechts een fober getal van gelovige was 3

Kerken, de ledematen van een grooter
Kerk, na die Stad daar fe in waren

, ge-

lyk als hy de grooter Kerken in dieftedeiv

ledematen noemt der algemeine Kerke

,

inzyne Zend-brieven aan die vanCorin-
then. Doch wat voor een Kerke mag men
weeren van de gemeinfehapdes lighaams-

Chrifti ? de Heere Chriftus zelfs met dit

Sacrament vanzyn lighaam en bloetin te

ftellen , zegt , %o dikmaals als gy dit doet
,

doet dat tot myner gedachtenis -

3 hy en heeft

geen tyd noch plaats verboden, waar in-

het zelve niet en zou mogen gefchieden,.

hoe zal men dan iemand de verborgene
Miffen mogen onthouden ? fal men hem
tot de Hoogtyden en het openbaar gebruik"

des Nachtmaals ukftellen ? daar het hem
Chriftus vry laat te doen wanneer en waar
het gevoeglykmag gefchieden, dewyl by
zegt fo düimaah. Want fo men zekere
beftemde tyden moet waarnemen, dan
fou Chriftus, die zelfs het woord Godts
is» en de wyfheid zelfs des Vaders, niet

zonder
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zonder eenige bepalinge van tyd gefproken
hebben.

Nu van begin aan der opgaande Kerke
braken *y van huis tot buis» alwaargeloovige
waren, het Brood des Heeren s ja, en dat
alle dagen, gelijk als den Euangelift Lucas
in de Handelinge der Apoftelen getuigt,

zeggende : dagelijks eendragtelijk. in den
Tempel voiherdende , en van huis tot huis

Brood brekende-, welke Schriftuur - plaats

d'oude Uitleggers op des Hceren Avond-
_

maal paffen , en nochtans hebben zy de ]

Hoogtyden in het openbaar niet daaglijks

geviert* maar in het verborgen van huis

tot huis gemeenfchap gehouden. Is het nu
daar fo mede gelegen dat meeft alle Diena-
ren van aardfche Koningen en Prinfen niet

eenen dag fouden willen laten voor by gaan

om flegtseen blood gefigt van haaren Heer
te mogen genieten , daar fo wanneer het

haar niet gebeuren mag nader te komen,
wat geloovige Chriften zal dan niet ten

hoogften wenfchen , dat , (daar fterflïjke

oogen in dit leeven Chriftum den Koning
der Koningen, en Heereder Heeren niet

en mogen zien heerfcheninMajefteit van

heerlijkheid,) hy ten minften mettege-
looven in het Sacrament van het lighaam

des Heeren , onderruflchen dagelijks den
Koning der eere mag zien, waar toe hy den
geloovigen tot zijner gedagteniseen vryen
toegang verleent ? Wat nu dat zeggen van
Cbrifoftomus aangaat dat de Prieiter aan
het Outaar (taande , fommige tot de ge-

meenfchap van des Heeren lighaam roept

,

andere wederom daar van afhoud , daar

in verhaald hy fiechts hoe zy gewoon wa-

ren des Hee;en Avondmaal in het open-

baar t' onderhouden , het welke in den

aanvang der opgaande Kerke, meermaals
dan nu Rebruiklijk is, gefchiede; welke
gewoonte noch op Paafchdag , als wanneer
het Volk over al communiceert, byalle

Kerken in 't gebruik is : doch hy zelfs de-

batteert de zaak met de geloovige in zijn

tyd , dat zy des Heeren Avondmaal fo dik-

maals, als behoorde en van oudts de ge-

woonte was> niet en gebruikten ; maar
nergens heeft hy de byzondere Miflen ver-

boden.

De Canon of de wet nu van Nicenen
heeft de Diakonen ind"onderhoudinge

van het openbaar Sacrament des Avont-
maals haar plaats aangewezen , - na de Bif-

fchoppen en Ouderlingen j maar deze Ker-

kelijke ordinantie , noch ook enige ande-

re , heeft geen byzondere Miffen afge-

fchafc.

Het Sacrament van d'Euchariltieofdes

Heeren Nachtmaal is, na uw oordeel,

geen oflferhande , om dat Chrifti doot d'ee-

nige zoenoffer is ; en nademaal hy niet

meer en fterft die flechts eenmaal voor ons

is opgeoffert , fo blyft'er dan geen oflfer-

hande meer over dan de geeftlijke Godts-

dienft, naamlijk, derechtveerdigheitdes

geloofsen de vruchten des geloofs. Wat
de rechtveerdigheit die uit den gelove is te

kennen geeft , weten wy , dewyl Paulus de
zelveftelt tegens de rechtveenligheid die

uit de wet is ,• doch welke de vruchten des

geloofs zijn , konnen wy uit de heilige

Schriftuur niet klaar genoeg zien; wy wee-
ten dat het geloofzelfs , als ook de liefde ,

en veel andere deugden vrugten des Geefts

zijn. Dit alles evenwel niettegenftaande

konnen wy ons niet genoeg verwonderen

,

waarom iemand niet wel fou moogenly-
den dat de Mis een oflferhande genoemd
word , nademaal dat alle d'oude fo wel
Griekfe als Latynfe Schryvers de felve fo

plegen te noemen, aangezien dat het lig-

haam en bloed des Heerenter gedagtenis

van zijn dood aldaar geheiligt werden ;

dewelke, alfo Paulus fpreekt, eenjlacht-

ojfer voor de ^onde geojfert hebbende , in eeu-

wigheid is gebeten aan de rechterhand Godts :

want wy %ijn geheiligt doord' ojferhande des

lighaams Jefu Chrijli eenmaal gefchied.

Hier uit volgt dan, by aldienChriüusde

Priefter fou zijn , end' oflferhande, en de

flagt- offer, daralwaai Chriftusis, aldaar

ook
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ook is onfe flacht-offer , onfe offerhande

;

indien nu het waare lighaam en het waare
bloed Chrifti in het Sacrament des Altaars

zijn , kan het dan anders zijn of onfe offer-

hande moet ook aldaar met eenen zijn ,

blyvende waarlijk het lighaam en bloed

des Heeren?
Voegt hier noch by, om dat in de Mis

Chriftus onfe offerhandeis, die zelfs niet

meer fterfr, en dat , met onfen Hooft
aldaar, wy, zijn lighaam en ledemaaten,
ons zelven Gode tot een leevendige offer-

hande opofferen , daarom hebben de Grie-
ken de zelve in het geheel genoemt andi-

tnakton thufian , dat is , een onbloedige offer-

hande: alfo hebben ook alle oudeSchry-
vers de Mis zonder fchroom een offerhan-

de genoemt, om datChriftusaldaarinhet

Sacrament onfe offerhande is.

Hebben nu d' Oudvaders Bafïlius>Chry-

foftomus, Hieronymus, Auguftinus niet

eens getwyfelt om de felvefo te noemen ;

waarom fou men dan de Mis , (waar ' n

het brood tot het lighaam Chrifti en de

Wyn tot zijn bloed geheiligt worden , de-

welke waarlijk onfe offerhande is , en be-

laft heeft dat zulks tot zijner gedagrenis

fou gefchieden , ) geen offerhande mogen
noemen ? Anderfins dit ontkennende,
heeft men niet weinig te vreefen dat wy
met de Sacramentarifen, fo als zy nu ge-

noemd worden, en metd'Anabaptiften,
dewelke lochenen dat het lighaam en bloet

Chrifti waarlijk in het Sacrament is , ichy-

nen over een te komen ; van welke opinie

gelijk wy rond uit verklaaren dat wy ge-

heel en al verfchillen , fo begeeren wy ook
hier mede alle lafteraars de mond te flop-

pen. Voorwaar, vermits dat in de Mis
fo de Priefter als het Volk klaagende en

treurende over haare zonden, haar zelven,

waar roe ook Paulus vermaant, jiellentot
\

een levend'e , heilige » enGodcwelbehaaglyke

offerhande', wie zal twyfelen dat , ook om
de lofzangen en dankfeggingen die daar ge-

fchieden , de Mis met recht geen offer-

hane genoemd mag worden, daar het de

Profeet een dankoffer noemd , en Paulus

alle menfehen vermaant dzxzy hareligba-

men tot een leevende offerhandeftellen, 'twelk

inde Mis gefchied^ De Profeet Maleachi

fegt ook : Van den opgangder Sonnetotha."

ren ondergang ^almijn Naamegroot ^ijn on-

der de Heidenen , en in alleplaatfe \al mynett

Naatne reukjwerl^toegebragt werden , en een

rein fpyt-offer , want mijn Naam %al groot

%ijn onder de Heidenen , %eid de Heere der

Heyrfchaaren.

Nu wat voor reuk-werk en rein fpys-of-

fer kan men anders in alle plaatfe onder de

Heidenen Gode toebrengen dan Chriftus

alleen ? Of wat voor een offerhande heb-

ben de Chriftenen anders als de Mis , waar

in gedagrenis gehouden word van Chrifti

dood? Want daar behoort immers onder

de Chriftenheid eenige offerhande te zijn ,

of de Profeet heeft de waarheid niet ge-

fproken : wat voor een reuk-werk is 'er

dog anders dan Chriftus alleen die onfe of-

ferhande is, die in het Sacrament des Al-

taars is onder de gedaanten van Brood eti

Wyn? Want hoedanig ook wy zelve on-

fe lighamen Gode opofferen , fo verdienen

wy evenwel geenfins de naam van een reuk-

werk, daar alle onfe gerechtigheid is als

een onrein kleed. Het blykt dan dat de

Mis een offerhande genoemd word uit

Godts woord » door den Profeet Male-
achi uitgefproken 5 dit dan fo zijnde , waar-

om mifgonncn wy de Mis de naam van een

offerhande , die de Profeet voorfeid

heeft, en waar in Chriftus in het Sacra-

ment tegenwoordig zijnde, felfs is de of-

ferhande voor de Wereld ?

Vanden Houwelijkenftaat desPriefters.

DAt de Echteloofen ftaat der Priefters

ecgens de heilige Schriftuur , tegens

de wet der natuure, tegens de eerbaarheid,

door den Paus van Romen is ingevoerr

,

X x woi d
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word van u verda-Jigt ; daar de Schrift den

Priefters, gelyk ook andere menfchen ,

den Houwelyken ftaat toelaat) en datzy

haar natuur niet en konnen veranderen ,

noch zonder een zonderlinge gave onge-

houwd leven : want alle en vatten dit

woord nietj en Pauluszegt, om der hoe-

rerven wi'ue ^al cen iegelvl^man tyn eigen wvf
hebben.

Alhier zullen.wyeerft een aanvang ne-

men , om die Schriftuur-plaats des Éuan-
geliums van de driederley gefnedene wat
nader t' overwegen, nademaal Chriftus

verklaard dattergefnedene %yn , die uit moe-

'ders lyvc al^ogcborenfyn; en anderegefnedene

die van de menfchengefneden ^y»,onder wel-

ke beide foorten de deugt van onchoudinge

niet uit en fteekt,- vermits de natuur de

cene zoorte hier van tot de voertteelinge

onbekwaam maakt, en d' andere foorte,

om dat zy van de menfchen gefneden ^vw

;

maar nu onderde derde foorte worden de

zodanige gerekent, dewelke, hoewel dat

zy bekwaam zyn om te genereren , haar

liever willen onthouden en haar zelven

fnyden om het I\pningryk^ der Hemelen ; van

welke Iaatfte foorte van menfchen Chri-

ftusdefe woorden daar voort aanknoopt:

die dit vatten kan, vatte het ; het wel-

ke noch van de eerfte , noch van de twede
foorte van gefnedene verdaan kan worden

,

die haar zelven in't ftuk van onthoudtnge

niet en hebben overwonnen, dcwyle zy

den ftryd niet en konnen aanvangen noch
anngaan; nu onder de derde foorte zyn

defe die d' entbondinge betrachten ) en van

den geoorlofden Echten-flaat haar liever

willen onthoinien om het Kjningryk_der He-

nteltn , om Chriftus meer onbelemmert
en te veerdigerre mogen navolgen ) op
dat zy met de bekommering n die den

Houwelyken ftaat aangaan niet beladen

zynde, genootzaakt werden , als Paulus

zegt, te bedenken dat des vlecfches is j tot

welke ongehouden ftand Chriftus, d'au-

tcurdair van, de menfchen zeer wyflijk

no.ligt , feggende , die du va:ten\an , vatte

fa i met dit woord (vatte) de menfchen

vermanende om den ftrydaan te gaan, op
dat zy de Kroon der eere, nar-mlyk het

Kpningryk^ der Hemelen , mogen behalen ;

waar toe hy niemard (ou vermanen, fo

niemand het vleefch kan overwinnen ; en

met de(e woorden (die dit vatte kan) te

kennen gevende dat de Kroon te vatten is

;

anderfins indien het onmooglyk waarehet
vleefch t' overwinnen , waar toe fou dan
dit feggen (die kan) dienen , zo het nie-

mand kan doen ?

Daarenboven metdefe woorden (diedit

t'<mcM/^j«)geefiChriftus te kennen darter

fommige menfchen zijn die het niet ge-

maklyk konnen doen , want ten zy datter

eenige waren die het niet gemaklyk kon-
den vatten, waarom zou hy haar dan af-

fonderen die het* konnen? Hierom wil

Chriftus dat wy op onfe hoede lullen zyn
en de krachten onfer gemoederen eerlt

overwegen , al eer wy ons ten ftryde bege-

ven , op dat wy den ftryd reuklooflyk aan-

veerdende ) den moet niet fchandelijk

verloren geven enbefwyken : Chriftus en
fou ook niet gefegt hebben datter fommige
zyn die gefnedene ^yw om het Kjnirngryl^der

Hemelen , by aldien het vleefch niet t'over-

winnenware, en niemand fig konde/»y-
den. Men heeft ook in het allerminfte niet

te denken dat de geene die ons tot defen

ftryd aanmoedigt, zyn genade, zonder
welke fy niets fouden konnen uitrechten

,

den geenen ooit zal onthouden s die hare

namen hebben aangegeven om onder
Chrifti baniere te dienen , welkers hooft-

man hy zelfs fal zyn ; clie , in tyd van
noot aangeroepen zynde , zyne krygs-
knechten niet alleen nimmermeer verlaat

,

maar ook aan dedeure ftaat en klopt, be-
reyd zynde om den geenen te helpen die

hem open doet : want den Apoftel Paulus

maakt ons indachtig dat de verfoekjnge kon-
nen overwonnen worden, zo wy llechts

God om hulpe aanroepen , zeggende :

IJ lieden heeftgeen verfoekjngt bevangen dan

menfchlyk^i doch God is getrouw , welke u
nieten ^al laten verfocht worden boven hetge-

ne gy vermengt , maar hy \al met de verfoe-
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kjnge ook de uitkemfte geven , op dat gy [e

kpnnet verdragen. Hierom voorwaar fyri de

fodanige die eenmaal aangenomen hebben

van d'onthoudinge belydeni s te doen , voor

de zulke t' aanmerken die Gods naam
fchynen te lafteren, Chriftus befchuldi-

gende van haar met zyn hulpe verlaten te

hebben j daar zy zelfs als bloohertige Sol-

daten zyn banieren verlaten , en op den

eerften aanval den-Vyand de rugge voort

toekeren, en de vlucht nemen. Dat dan

de woorden van Paulus , (ieder een de vry-

heid gevende dat, om der hoereryen wille ,

een iegelyl^man s(yn eigen wyfhebbe, ) van

. de fodanige te verftaan te zyn die van d'ont-

houdinge geen profeffie gedaan hebben ,

leert ons Paulus zelfs, fpreekende van

jonge Weduwen , dewelke als zy weeldrig ge-

worden zyn tegen Chrijius , houwelyken wil-

len : hebbende haar oordeel om dat zy haar

eerfie geloove hebben te niete gedaan. Den
Oudvader Auguftinus in de voetftappen

van Pauli leere tredende, zegt: Eener uit

kracht van Gvdts gave , heeft eengrootcge-

lofte gedaan en vafl gefielt niette Houwely-

ken , dewelke ,fo zy te vooren den Houwelyken

fiaat al aangtveerdigt hadde , niet gcoor deelt

zou worden ; maar komt hy , va ztjngelofte

aan God gedaan , te Houwelijken , [o zal hy

geoordeeld werden : defgelijkj ookjeen Maagt,

die , zo Zy al kjram te Houwelijken , niet en

fou zondigen } dochfozy , een grejllijkf Dog-

ter nu geworden pijnde , komt te Houwelijken3

fchryvende , fpreekt hy aldus : uwe Maag-
den welks gy met een zeer voorzichtigenraad

(welks nooit iemant onder haar vanden Apo-

flel gelefen noch gehoort hadde) geleert hebt *

dat het beter voor haar is te Houwelijkjn dan
te branden , hebben van verborgene Hoereer-

der: openbaare getrouwde mannengemaakt

,

Dit en heeft d' Apoftel , dat Uitverko-

ren vat , niet geraden; 't is de raad van

Virgilius : conjugium vocat , hoc pr<etexic

nomine culpam • dat is : Hy noemt het een

Houwelijk. , en bedekt de fchuld onder defe

naam. Godts woord zelfs. is daar overal

zeer heftig tegen van onfe geloften aan

God gedaan te breeken , maar dat wy fe

aan hem voor al moetbetaalen« De Pro-
feet zegt immers offert Godedar-k., en be-

taalt den Allerkoogften uwe geloften : i'o Haat

'er ook in Deuteronomium : wanneer gy
den Hcere uwen God een gelofte ^uitgedaan

hebben , gy en ytlt niet vertrekken die te beta-

len', want de Heere uw e God zal fe zekerlijk

van u eifchen , enfogv die komt ttit te Hellen ,

fal het zonde in u zijn ; maar als gy nalaat

te belooven , fo enjal hetgeen zonde m u zijn.

Wat uit uwe lippen gaat , z^ultgy houden en

doen : gel'jk tils £.y den Heere uwen God een

vrywillig offer belooft hebt , datgy met uwen
mondgefproken hebt ; de Prediker zegt ook»
wanneer gy een gelofte aan God zult belooft

hebben , en fielt niet uit defelve te bet aaien :

wat gy zult belooft hebben , betaalt het ; en

in het Boek Numeri ftaat gefchreeven ,

wanneer een Man den Heere een gelofce zal be-danfal haar Chrijlus voor een Overfpcelde-

reffe houden ; alfo zj na de plaat r daar Zyvan\ looft , ofeenen eed zalgefworen hebben > zjjn

daan was gekomen met Lots Huifvrouw te ziele met een ver bimeniffev er b indende , zijn

ruggegezien heeft ; en %y word aangezien voor woord en zal hy niet ontheiligen : maar na al-

een Hond die wedergekeert is tot zijn ei^en
j les dat uit fijnen mendegegaan is.fal hy doen.

uitbraak.fel\ Ja, dezelve Auguftinusbe- Hierom is het dat, geiyk als de Kerk in

wyft ook met vederedenen dat , cengehf- den beginne gehuwde PriePicrs en Bif-

te eenmaal uitgefprooken pijnde , onderhou-
j

fchoppen, die zonder fonde mannen van

den en nagekomen moet werden.

Hicronymus fchrvvendeaan Jovinianus >

zegt: een Maagt die haar zelvenGodetoe-

geheiligt of opgedraagen heeft , fozy komt te

Houwelijken , heeft het oordeel ; en noch op

een ander plaats aan den zelven Perfoon

eener vrouwe waren, noods halven -toe-

gelaten heeft , dewyl datte; fo veel andere

doernaals r-iet gevonden wierden die be-

kwaam waren om de werelt t'onderwy-

fen , (en nochtans heeft Paulus zelfs Ti-

motheum , een ongehuwden , tot den
Xxi dienft



348 Authcntyke STUKKEN
dienft verkoren : ) fo is het ook , by aldien

een ongehouwde tot een Priefters ampt
beroepen zynde , daar na kwam te houwe-
lyken, dat hy dan alcyd vanzynPriefter-

fchap afgefer wierd , volgens het befluit

van het Synodus Neocxfarienfis , her wel-

ke voor dat van Nicenen is geweeft. Def-

gelyks ook iü het Synodus tot Chalcedo-

nien in Bythinien , in het eerde hooft-deel

waar van de voorgaande Concilien be-

veftigt worden , wierd voor vaft geftelt

dat een Diakoneffe, haar tot den houwe-
lyken ftaat begevende, onder een anathe-

ma o? vloek, ftond, en dat een geeftlyke

Dochter en Monnik in den echten-ftaat

t' zamen tredende, voor ahyd geëxcom-
lïium'ceeit ofgebannen bleven.

Die ftaatookt' aanmerken dat men in

de Canons of infettingen der Apoftelen

vind , dat niemand anders dan ongehuwde
voorlezers en voorfangers , fig tot den ech-

ten-ftaat mogt begeven,maar dat andere tot

geeftlijke Perfoonen aangenomen zynde,

daarna nooit hebben mogen houwelijken.

_ Doch dat gehuwde Perfocen tot het

Priefterfchap toegelaten zynde , hare wy-

ven , onder fchyn van haaren geeftlijken

fhnd
,
geen fin"s hebben mogen verftoten

,

volgens de leere der Apoftolifche Canons;

en ais'erin het Synodus van Nicenen voor-

gefte't wierd van der BilTchoppen Huis-

vrouwen die nu airede getrouwt waren
te verftoten , fo heeft Paphnutius daar te-

gen ingevoert dat men fuik s aan wettelyk

gehuwde Huisvrouwen niet en behoorde

re doen ; wiens gevoelen met d' Apoftoli-

fche Canon ofinfettinge over een komen-
de, allede andere ingevolgt hebben.

Maar in.de Kerklyke Vergadering tor

Nicenen is nooit iets voorgeftelt geweeft

vanPriefters, dat fy , na het aanveerden

des Prieftérfchaps fouden mogen houwe-

lijken ; het weike te voren foo ftreng

wierd verboden , dat fo iemand hier tegen

derfde aangaan , of daar nakwam te hou.

weiijken , van zyn Pricfteifchap afgezet

vierd» aJs boven verhaalt ïs 5 over fulks

heeft Paphnutius duidelijk gefproken niet

van hare Huisvrouwen, daar zy aan ge-

houd waren al eer dat fy Priefters waren ge-

wordende verftoten,maar van daar na niet

te mogen houwelijken.

Derhalven maken noch d' Apoftolifchc

infetingen noch de Kerklijke Vergadering
tot Nicenen eenig gewag altoos hier van

,

dat de gene die tot het Piiefterfchap waa-
ren aangenomen , daar na mochten hou-
welijken , volgens U. L. verhaal.

Hier mede komt ook over een de fesde

algemeine Kei klyke Vergadering waar in

befloten wierd , dat fo iemand onder de
geeftlykheid genegen was om te houwely-
ken dat hy fulks moft doen al eer hy Onder-
Diakon wierd , want daar na mogt het
hem in geenerley wyfe gebeuren $ daar

' word ook in dit fefde Synodus nergens den
Priefters eenige vryheid altoos gegeven
om te mogen houwelyken na dat zy tot het
Priefterfchap waren beroepen

, gelyk als

u-lieden ons daar van verfekering fchynt

te willen geven.

Het is dan in het beginfel der aan-
groeyende Kerke klaar gebleken dat geen
Priefter , na het aanveerden van zyn Prie-

fterfchap , heeft mogen houwelyken $ en

alwaar men zulks ooit heeft derven be-

ftaan , is her niet ongeftraft door gegaan

,

alfo hy om fo ftouten feit van zyn Priefter-

fchap altvd verfteeken bleef, d'Apoftel

Paulus fegt> fprekende van getrouwde
Perfoonen , en onttrekt u malkanderen niet,

'ten %v dan met beider toeflemminge voor ee-

nen tijd» op dat gy u tot vaften en bidden

moogt verledigen. Hieronymus in zijn ver-

antwoording a.m Pammachius fpreekt al-

dus, d' Afoflel Paulus %cgt » dat wy in het

bekjnnen van onfe Hui/vrouwen niet en kpn-

nen bidden ; word nu door de vermenginge

liet geene minder ir , te wceten het bidden , ver-

hindert y hoe veel te meer dan word 'er verbo-

den t' ontfangen of aan ie neemen dat meerder

is » naamlij\hct lighaam Chrifli. En dit

achtervolgt of verhaalt hy wydloopig met
het exempel derToon-brooden; want de

Toon-

i
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Toon brooden > reprefenterende het lig-

haam Chrifti , zegt Hieronymus , mog-

ten de mannen » die uit harer Vrouwen
legerfleden opftonden , niet eeten : als

ook met het exempel van het leveren van

d'oude wet , voor d' overlevering waar

van aan de Kinderen Ifraëls bevolen wierd

haar drie dagen lang van haare Vrouwen
t'onthouden.

Hieronymus fchryft ook aan Jovhnus

aldus : by aldien dat een Leek^oj watgelovige

dat bet ook.%y niet en kan bidden , ten fy dat

hy \icb onthoude van de fchuldige goedwillig-

heid aan 'f Wyf te betaalen , dan moet de

Vriezer die voor bet Voll^altijd offeren moet

,

altyd bidden: en fo menaltydbiddenmoct
,

dan mnet men nooit Houwelijken. Dit ge-

tuigt ook Ambrofius in zijn verklaaringe

over Pauli eerfte Zend-brief aan Timothe-

us , 'i welk A'Jguftinus ook toeftemt.

Faulus zijnen Difcipel Timotheus on-

derwyzende hoe hy zig in het ampt eens

PrieftersofBiffchopstedraagen heeft, ver-

maant hem dathy zig metdehandelinge des

leeftogts niet en bemoeyej zeggende : gy
dan Tyd verdrukkjnge als een goed Kjygs-

kpegtfefu Cbrijli : niemant die inden Kjyg
dient word ingewikfelt in de handelingen des

leeftogts , op dat hy dien mooge bebaagen die

hem tot den Kjygaangenomen beeft ; Indien

nu Bifïchoppen of Priefters Vrouwen ko-

men aan te liaan en haar in den Egten-ftaat

tebegeeven> dan moeten zy haarzelven
immers hfWereldfchezaaker, inwikkelen}

want Paulus getuigt dat die getrouwt is , be-

kommert hem met de dingen der Wereld » hoe

hy de Vrouwe %al bebaagen ; maar d' onge-

trouwde bekommert hem met de dingen des

Heeren s op dat hy heilig
fy

beide aan ligbaam
en aangeeft : hierom is 't dat hy den zelven
Timotheus vermaant dat byfig golven rein

bewaare. t alfo by reinheid , alwaar van
geen getrouwde Perfonen gefproken word,
d' ongehuwde ftaat word verdaan, want
hy begeerde dat zijn Difcipel hem gelijk

waare ; en op een zekere plaats fchry ven-

de aan die van Corinthen* vermaant hy

alle menfehen tot onthoudinge, wantby
zegt , ik. wilde dat alle menfehen waren>ge~

lijj^als ik.Jelve ben ; en wederom : doehik.

feggedenongetrouwdencr.dcn Weduwen, bet

is baar goed indien 7$ blyven gelijk, als ik.'

Noch elders aan defe van Connthenfchry-

vendej maakt hy de Leeraarender Kerke
haar fchuldige plicht indagtig» haar ver-

maanende datfy de genade Godts niet te ver'

geeft en mogen ontfangen hebbenden hy voege

daar onder aan , niemant in eenig ding eeni-

ge ergerniffe gecvende , op dat de bedieninge

niet gelajïert en worde ; maar dat wy als Die.

naars Godts ons welven in ailes aangenaam
maken in waken , in vajlen , in reinighzid , in

kenni{fe&c. Welke dingen tot de Dienaars
der Kerke behooren , wien het vooral be-

taamt de reinigheid te betrachten, opdat
d' onreine tot d' Ouraren niet en genaken

,

alfo zulks niet dan van Biflchopen en Prie-

fters verftaan kan werden , vermits de ken*-

nifle van Gods wet en d
v
onderwyfinge van

het volk haar voornaamlyk aangaat, 't welk
de Profeet Maleachi beveiligt , feggende

:

de lippen des Vriefiers fuilen de wetenfehap
bewaaren ', en men %al uit %ynen mond de
wet Roeken: en Paulus begeert dat zynen
Timotheus /?g bencerfiige om hem ^elven Go.
de beproeft voor te flellen , eeuen arbeyder

die niet befchaamt en word » die het woord
der waarheid rechtfnvd , • te weten met het

volk te leeren. Hoe konnen dan de Prie-

fteis des Heeren, die haar zelven nu al

overlang aan God hebben verlooft, haar
zei ren gefneden om bet l\pningr\\ der He-
melen

, en die voor haar eigen en voorde
fonden des volks gedurig moeten bidden

,

hoekonnen zy dan , feggen wy , Chriftus
den Vaandrager des ongehuwden (laats

verlaten hebbende, op nieuw gaan trou-

wen > en met wereltfe forge en bekomme-
ringen haar bemoeyen ? want wat is rog
anders de hand aan de ploeg te flaan

en met Lots Huifvrouw te rucge f:en,

fo het dit niet en is ? Chrifhis zelfs ipreekt
over zodanige menfehen dit vonhis uit,

dat fy niet bcktvaam fyn tot het F^oningryle

Xx 3 . Godtsi,
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Godts ; want is 'er niet een menfch die

zynen Hinfvrouw en de oeffeninge van ge

leerrheid te gelyk kan waarnemen , gelyk

eulks d' onder vindinge in de weercit leert

,

hoe veel te min dan kan hy die fig geheel

aan God over gegeven heeft-, tweHeeren
dienen, naamlyk God en de Werelt te

gelyk 5 waar van een van beide geen halve,

maar een geheele menfch na fïg fleept ?

Hoewel dat de Kerk in den beginne fo

wel getrouwde als ongetrouwde Perfoo-

nen tot het Priefterfchap toeliet, echter

is ztilks over al niet in 't gebruik geweeft,

volgens het fchryven van den Oudvader
HicrG/iymus aan Vigilantius,alwaar hy fegt-

-

wat gullen d'Oofterfche Kerken, wat de

Egyptifche, en die van d' Apoftolifche ftoel

doen, welke ofgeeftlijke Dochters , ofdie

haar onthouden , of, fozy Huifvrouwen al

hebben , ophouden getrouwde mannen te

zijn , aannemen ? 'En l'chryvende aan Pam-
tnaebius fegt hy, Chriftuirein, Maria rein

geweeft zijnde, hebben beide geflagten rei-

nigheid toegewyd , infgelijks ook d' Apo-
flelen,ofzy hebben haar, na hetHouwely-
ken, onthouden; daar worden tot Biffchop-

pen , Ouderlingen , en Diakonen verkoren

ofongehuwde, of weduwenaars, of die ge

wiflijk,na d'aangenomene Priefterfchap,al-

tyd daar na haar kuifch en rein hebben ge-

houden, volgens d'-oude gewoonte der Ker-

ke , waar van , buiten alle twyfel, Paulus en

de Schriftuur zelfs Auteuren van zijn.

Wvders trekt gyliede de woorden van

Augujtinm aan , feggende : fommigejlellen

voor vaft dat de gene die , na gedaane ge-

lofte , komen te houwelyken , overfpel

doen; dog ik fegge u dat zy een fwaare fon-

de begaan , die de fodanige van malkande-

deren fcheiden : maar de zelve Auguftinu:

verklaart dat degent die komen te ü tinke-

len en te vallen , na dat zy Gode heiliglyk

belooft hebben om kuifch en reyn te fullen

leven, flimmerzyn als hoereerders j men
moet ook niet voort voor wettelyk aanne-

men al wat de Kerk met oogluikinge door

dz vingeren ziet.

Authentyke STUKKEN
Cvprianut ook zelfs wien gylieden by

brengt, (indien zelfden brief alwaar hy f

fchryvende van Maagden die een gelofte

gedaan hadden van niet te trouwen , fegt

:

]o \y met en willen noch kpnnen volharden
t

dan is het beter dat ^v trouwen , ah dat ^y
ivceldrig en dertel %yndc in het vier florten : .

(waar uit gylieden dan een befluit maakt
dat fodanig een belofte het houwelijken

niet en verhindert : ) oordeelt heel anders:

want fo wanneer hem de Prielter Pompo-

vius afvroeg , wat hem dagte van fodanige

Maagden dewelke , eenmaal een vaft oplet

en befluit genomen hebbende om in den

Maagdelijken ftant te volharden , evenwel

daar na betrapt zijn by Mannen in een bed
gelegen te hebben > fo is 't dat hy defe zaak

nader verhandelende en met de Schriftuur

beveiligende (hoe zeer gevaarlijk fodanige

bywooninge van Maagden en Mannen is

,

en hoe dat veele daar door fwaarhjkzijn

komen te vallen , fpreekende van alle foor-

ten van Maagden in 't algemein , ) zijn re-

den aldus aanvangt : indien dat ^v , haar k\-

venChrifto toegeheiligt hebbende, kuifch

en rein houden fondereenige bewimpeling

altoos , fo is 't dat-zy daar in kloekmoedig

en Üantvaftig blyvende,den loon desMaag-

doms te verwagten hebben ; edog willen »

ofkonnen zy niet ftantvaftig blyven, dan is

het beter dat zy trouwen (als dat zy weel-

drig en dertel zijnde, haar zelven in het vier

komen te (torten) waar medezy gewiflijk

aan haare Broeders en Suffers geen ergernis

noch opfpraak geeven , nadien datterge-

fchreeven ftaat , &c. En kort daar aan fegt

hy : Chrijlus onfe Heer en Rechter , als hy

zijnen Maagt aan hem overgegeeven en fij-

ne heiligheid toegewyd , by eenen ander

fiet liggen , hoefeerishy verftoort en ver-

toornt, en met hoe fwaare ftraffen dreigt

hy fodanige Overfpeelige vermengingen !

Daar na antwoordende op de Vraag , belaft

j
hy Vroed-vrouwen t' ontbieden om te fien

I

of die maagden gefchonden fyn,als hv fegt-*

[
indien men nu gewaar word dat iemand on-

1 der haar gefchonden is, dat zy dan volko-

men»
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menc penitentie of boete doen , vermits

da&zy die defe zonde begaan heefr, niet ha-

resMans, maar ChrifriHoere is, en laat

haar alfo, de behoorlijke tijd waargeno-

men en de bekentenis gefchied zijnde, toe

de Kerke wederkeeren j dog fo zy hertnek-

kig, blyven en van den anderen niet en ko-

men te (cheiden » dan zullen zy dit moeten

woeien , dac zy met defe haare fchaamtelo-

fe hertnekkigheid by de Kerke nooit aan-

genomen mogen worden , om geen andere

door hare mifdaden tot een val te brengen.

Hier ziet gy wat Cyprianus vangebrokene
geloften oordeelt , hy 2egt dat ibodanige

boofaardige menfehen bloedfchande be-.,

dry ven en Chf iftiHoeren zijnen ten fy dat

fe van den anderen fcheiden , neemt hy fe

nooit wederom aan inde Kerke ; hoe kan

het dan anders fijn of fodanige gedaane be-

loften moeten het trouwen beletten ? Of
wie fou iemant tot diergelijk houwelijk

derven vermaanen , het welke niet aange-

gaan mag worden zonder belofte te bree-

ken of Godts gebod t' overtreden , enby

gevolg zonder zieh op hetallerhoogftete

bezondigen ?

Dat nu de Prinfen van Duitfchland , alfo

gyliede fchryft » fiende veel boofe (lukken

uit den ongehuwden ftaat der Piiefters

t' ontdaan » haar vryheid gaven om te mo-
gen trouwenj hadden uwePiinfen metmy
hierin raad gepleegt, al eer dat fo veel Prie-

fiers by ufo in het wild heen gingen trou-

wen , twyfel ik feer of ik haar dien raad ge-

geven fou hebben die uwe Prinfen hebben

bv der hand genomen» want fo de Priefters

haar van vrouwen niet willende onthou-

den , immers met gewelt wilden trouwen

,

hoe veel gevoeglijk er en veiliger zou het

,

lichtlyk, geweeft zyn dat men fodanigej na

het voorbeeld der ouden van haar Piieiter-

fchap affettede , en , wat de reir. aangaat

,

ieder een met zyn eigen confidentie liet be-

gaan, en daar na andere die zuiverderen

reiner waren , d' Outaren liet bedienen

,

dan te fchynen , met alles vry te laten , an-

dere tot het fondigen aanleidinge te geven,

en alfo een anders zonden t' onfe te maken*
maar gelyk wy nooit nieuwfgieiig zyn >

nog ons met de zaaken van andere Vorlten

hebben willen bemoeyen » fo is 't ook dac

wy al wat uwe Prinfen doen in het goede
duiden, niet twijfelende of zy hebben in

haar gemoed een oprecht voornemen om
alle mifbruiken weg te nemen , en Godts
Kerke te zuiveren.

Vorders zullen wy , die met alle vlyd en

iver detiranny van den Biffchcp van Ro-
men uit ons Koningryk getracht hebben te

bannen en de eere Chriftiinoprechtigheid

voort te zetten , met Gods hulpe toezien >

voor fo veel als menfehlyker wyfe bedacht

of betracht kan worden, datgeen mifbruik

altoos door den Paus óf iemand anders in-

gevoert , al hier gehandhaaft of gekoeftert

werde 5 en fo wy mochten gewaar worden
datter zekere Perzoonen zijn die van de
nood een deugt maken en haar uiterlyk ge-

laten van den BifTchop van Romen een af-

keer te hebben , en alzo veinlen de waar-
heid op haare tongen te hebben die zy in

hunne henen niet en dragen , met fodanige

zullen wy van wegen geelllyke zaaken niet

te rade gaan , noch Ook zelfs in wereltfche'

haar gevoelen daar over verwachten.

Dog alles wat ons goet dunken fal Chri-

fli zuiveren oprechte leere te konnen be-

vorderen , zyn Euangelium verbreiden, de

gebreken en miflagen in de Kerke van En-
geland verbeteren , tot uitroeyinge van al-

lerlei mifbruiken en dwalingen te dienen,

en eindlijk al watonstoefchynenfald'op-

rechtigheid van Chrifti Kerke te konnen
verderen, daar toe zullen wy ons > met
Godts hulpe, bevlytigen,daar op geduurig

uit zijn en zien , en tot alle tyden alle onfe

krachten daar toe infpannen.

Wat nu de artykelen aangaat waar
over wy met elkander gehandelt heb-

ben, die fullen wy by deeerftegelegent-

heid met onfe Theologanten nader over-

weegen, en eindlijk die dingen vaft (tel-

len , welke, na ons oordeel , meed toe

Chrifti eere en veicieringe van de Ker-

ke
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zïjn Bruïd > mogen nut envorderlijkzijn.

Doch u-lieden, doorlugtige en voortref-

lijke Gezanten , die fo veel moeite en ar-

beid, Co te water als te lande, om ons te be-

zoeken hebt uirgeftaan, om de zaak des

Euangeliums edijke maanden languit uw
Vaderland zijt geweeft , zijn wy ten aller-

hoogften dankbaar; noch wy en verwonde-
ren ons niet dat de liefde tot uw lieve Va-
derland, na foeen langduurigeafwefigheid

U. L. nu nodigt om daar wederom na toe

te keeren. Overzulksde commiffie van

Authentyke STUKKEN
uwePrinfen afgeleiden uweaffayren in bet
geheel verrigt hebbende , (indien het U. L.
niet en mogt verveelen om ons te bezoe-
ken , fo zal uw aankomfte ons feer aange-
naam en wellekom zijn,) zullen wyU.L.
niet alleen na uwVaderland vrv laaten ver-

trekken , maar ook aan uwe Prinfentefti-

moniale Brieven mede geeven > welke uw
ongemeene vlyt en neerftigheid ingiet uit-

voeren van uw Gezantfchap aangewent

,

zullen melden. Vaart wel.

/ X.

Een Brief des Konings aan de BiJJchoppen^ dienende tot onderrigtinge

van het Volk. Het Origineel.

HENRIK KONING &c.

Cotton Libr, Cleop. E, j,

EErwaardige Vader in God , en feer ge-

liefde i groetenis.

Nademaaldatwy, omuwedeugtfaam-
heid , geleertheid en goede gave die wy
voor deie in u fagen en gewaar wierden , u

voor een bekwaam Perfoon keurden die

Gods heilig Woord in oprechrigheid, zui-

verheid , eenvoudigheid en met aandacht

ons volk foud willen voordragen, en haar

inde waarheid daar vanopeenflechreen
eenvoudige manier onderwyfen , dienende

tot hunner beter onderrigtinge, eenigheid

,

geruftheid en overcenkoming in de ge-

loofs-ftukken , fohebben wy derhalven u

met de hooge bedieningeeensBifïchopsin

dit ons Koningrijk vereert , en daar op met
groote inkomlleen befktingen begiftigt 5

edog , merkende naderhand dat, door de

tegenitrydighdd in het prediken binnen dit

ons Ry k, deie onfe gemeinten ftant tot ver-

fcheidene opinien is komen te vervallen,

waar over twedragt en oneeni°heid is ont-

daan ,• voortkomende alleenlyk uit zekere

fmaadlyke en veragtlyke woorden die men
segens de eej lyke , loflyke , en verdraagfa-

me Ceremoniën, gewoonten en dienftple-

gingen der Kerke gebruikte: foworden wy
nu genootzaakt om u , door onfe verfcfaei-

dene brieven , onder andere te vermaanen
en te gebieden om Godrs heilig woord zui-

ver te Prediken , de mifbruiken haar klaar

en duidelijk voor oogen te ftellen, en in ge-

nerlei wyfe middelmaacige zaken uit twift-

gierigheid te verhandelen, welke of niet

nodig fyn ter zaligheid, als daar fyn de goe-

de en deugdfame ceremoniën der heilige

Kerke; noch ook geenfins re verachten en

af te fch3fFen , alfo fe tot een deugdfaam en
aandagtig leeven de fpoor geeven. En hoe-

wel dat wy om dit ons oogmerk te berei-

ken geen moeite noch arbeid gefpaart heb-

ben , fo hebben evenwel fommige onfe ad-

vertiffementen ofbekentmakinge dies aan-

gaande fo weinig gade geflagen , invoegen

dat wy nu onfe eigen pen op papier hebben
moeten ftellen en een ontwerp maaken van

zekere artykelen , welke by u allen , te we-
ten de Biffchoppen en de gantfehc geeftlyk-

heid van dit ons Rijk , in een Kerk-verga-

deringe voor algemein , nut 3 en noodig

door
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door onfe autoriteit gekeurt en beflooten fyn

geweeft,om daardoor alle twiftenoneenig-

heid voor te komen : en op dat gy onfe On-
derdaanen de felve ibudet voorJeefen en haar

leeren } om alfo een ftil en geruft leeven met
den anderen in liefde en vrede te mogen voe-

ren; niet eens vermoedende dat eenigPer-

foon onder onfe autoriteit ftaande tegen on(e

meeninge daar in fou hebben derven aan-

gaan , offlof , agtloos en verzuimlijk zijn ge-

weeft om defelve onfe bevattinge niet,na be-

hooren, na re komenen eenvoudig voor te

draagen , invoegen dat door nalatigheid daar

van zulk een rufte en eenigheid daar op niet

en fou aangroeyen , als wy daar van verwagt
j

en te gemoet gezien hadden; edoch dikmaals

van geloofwaardige Perfoonen veiflaan heb-

bende,dat echter onfe moeite^arbeid en goe-

de wille dies aangaande niet alleen vruchte-

loos zijn afgeloopen, maar ook dat fommige
ligtveerdige en oproerige Perfoonen haar

niet en hebben ontfien om daar veragtlijk en

fmaadlijk van te fpreeken: ((o dat by gebrek

van de gemelde artykelen duidelijk en klaar

voor te (tellen en door de dwafe en twiftagti-

ge manier van fpreeken , die defe reukeloo-

.fe Perfoonen tegen defe eerlyke en loflijke

coftuimen , of gewoonten en ceremoniën
der Kerke noch tegenwoordig gebruiken

onfe gemeente , veel meer als voor de{e

,

verftoort en ge-ergert is; en dat ze als uit-

roept dat wy dit ongelyk van alle man wel
fouden willen lyden en opfteken ; waar uit fy
oordeelendattegensGod , ons, enonsKo-
ningryk ten hoogden gefondigt word : fodat

zy voornaamlijk uit defen hoofde en tot re-

formatie of hervorming van defe grillen en

grove mifbruiken, op de been geraakt en de-

fe commotie ofoproer aangerecht hebben,

waar mede zy ons fwaarlijk vertoornt , haar

zeken fchade, en veel van onfe goede On-
derdaanen verdriet en onruft hebben aange-

daan : worden wy daarom nu genoodzaakt
,

(tot ontlaltinge van ons gemoet voorGod en

totbewys van de tedere liefde en fuchtdie

wy de welftand , rufte en eenigheid van onfe

Volkeren en Onderdanen toedraagen » ) om

defen onfen brief aan alle Biffchcppen van

ons Ryk,en or.der andere aan U. E wederom
te (tieren , dienende tot uwer ernftige waar-

fchuwingeen vermaninge dat gyliede, utot

herflellinge van defe dingen , die hier na ver-

klaart zullen werden , wilden fchikken , op

verbeurte van uw Bifdom en om na rechten

en verdienfte van uwe hertnekkige onge-

hoorzaamheid geftraf t te fullen worden,

1. En voor eerft, belaften en bevelen wy u

wel fcherplyk om opaile Sondagen , waar

gylieden ook binnen uw Bifdom zoudet mo-
gen zyn , by gefondheid en bekwaame gele-

gentheid , in de Hooft-kerke ofin de Paro-

chie-Kerk der plaatfe daar gy voor dietyd

foud mogen zijn , onfe artykelen , overluid

,

en dat duidelyk en onderfcheidentlyk fonder

daar iets by te voegen, voorteleefenenuir

te leggen s en geenfins in iets dat gy uit u fel-

ven daar noch meerder mogt komen byte
verhaalen , fo gy al iets zegr,een enkel woord
te uiten > dat defelve artykelen of eenig

woord daar in begreepen , voor het Volk
duifter oftwyfelachtig mogtmaaken.
Wy willé ook en gebiedé u,dat gy in eigen

Perfoon , voor fo veel als gevoeglijk kan ge-

fchieden , van plaats tor plaats door uw gant-

fche Bifdom fult reifen
3
en foeken op alle fon-

dagen met het Volk reden te voeren, en daar

in deSchriftuur-plaatfen , die gy mogt ko-
men te verhandelen , duidelijk uitleggen ; en

hier nevens ook niet alleen de gehoorfaaam-

heid die fy,vanGods wegen,harenKoning en

fouverain Heer fchuldig fyn, (tegé wiens ge-

bod zy in geenei ley wyfe , fchoon dat her fel-

ve onrechtmatig waare, haar baldadig be-

hoorden aan re ftellen» ) haar voordragen,
maarookde eerlyke en lofivke Ceremoniën
derKerke roemen enhaaraanpryfen; en dat
op fo een klaare en eerbiedige wyfe , dat het
volk daar uit genoeg mag merken dat men
die niet en'-diende in de wind re (laan , en
met eenen ook weten waar roedatfeinge-
ftelt waren, en hoe men ze behoorde te be-
trachten en te achten 5 hier in zodanige mid-
delmatigheid gebruikende , als dat het volk

aan d' eeae kant haar niet al te veel daarop
Yy komen
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komen ce vertrouwen, (waar uit meer kwaat
ontftaan fou dan ofmen daar niet een woord
van repte

, ) en aan d'ander kant te beter mo-
gen weren hoe zy haar voor ons , naaren Ko-
ning en fouverainHeer,verpligt fyn te dragë.

3 • Wy geven u ook hier nevens een fcherp

en ft rikt gebod, om in geen van uwe parti-

culiere difcourfen eenige woorden altoos te

gebruiken die eenigfins mochten ftrekken tot

nadeel van dit ons gebod} ja , gy fult ook met
niemand verkeren , of eenig Perfoon van

wat ftand of conditie dat hy ookzy, huif-

veften , die met zyn woorden in het verbor-

gen of in het openbaar , directlyk ofindirect-

lyk van defe Ceremoniën zyn afkerigheid te

kennen geeft > endaar kwalyk van {preekt ,•

maar wy willen dar , ingeval u ibdanig een

Perfoon mogt voorkomen die fyn tonge dies-

aangaande niet en wil fnoeren , gylieden dan,

als een mifdadige enverleyder van ons volk

in verfekcrjngzult nemen, en ons ofonfen

Raad geboeit toefenden , om na behooren

geftraft te worden. Op diergelyke wyfe fult

gy ook met andere Vreemdelingen tewerk
gaan * van wien gy mocht komen te hooren

dat fy haar hier in fo grof te buiten gaan.

4. Onfe wille en bevel is , dat gy aan uwer
zyde of uit uw naam , opgelyke verbeurte

van afgefet en vorder geftraft te worden , aan

alle Priefters, Vikariffen , Parochiaanen,
Opperhoofden van Godts huifen > Colle-

gicn , en andere Kerklijke Vergaderingen
binnen uw Bifdom bevel zult geeven » dat zy

alle , (en yder een hooft voor hooft , voor fo

veel aangaat de middelmaatigeaanpryfinge

dei ceremoniën > het fchuwen van twiftach

ti^e en verfmaadlijk geklap , het onderfchei-

dendijk en duidelijk voorleezen van onfe

voornoemde artykelen &c. in haare Kerken,
Klooftets, Conventiculen&c. ) defefelfde

order» die u nu airede is voor gefchreeven ;

waarneemen , nakomen en onderhouden ful-

kn,. Daarenboven, dat gy memant , hoe
hoog de Perfoon in geleerdheid mogt gepro-

moveertzijn, 'tfy Vreemdelingen ofande-

re , buiten zijn eigen Kerk ergens binnen in

uw Bifdom laat prediken , uit kracht van ee-

nig verlof by ons } ofeenige van onfe Mini-
fters vergont > voor den 1 5. van defe tegen-

woordige maand , noch voor u noch elders i

ten zy dat hy fo een vroom , deugdfaam

,

kloek en geleerd man is dat gy hem daartoe

bekwaam oordeelt , en voor wien dat gy het

derft opneemen en verantwoorden.

Eindlyk en ten laatften , alfo wy verftaan

hebben dat verfcheiden Priefters hebben
derven beftaan om haar felven in denEch-
ten-ftaat te begeven,ftrydende tegens het ge-

bruik en de gewoonte van onfe Kerk hier in

Engeland : zo is dan onfe wille dat gy in uw
Bifdom in der ftilte verneemt of 'er een foda-

nig Perfoon aldaar noch tevindezy,ofniet:

dog ingeval gymogt gewaarworden datter

Priefters zyn die haar zulks onderwonden
hebbende, evenwel het geene tot een Prie-

fters ampt behoort , hebben bedient : fo be-

laften wy u
,
(voor zo veel als gy het op ge-

melde boete ofverbeurte van uw Bifdom en

arbitrale correctie fult konnen verantwoor-

den, ) niette verfwygen wat, en hoe verre >

zy daar in gegaan hebben ; maar om veel eer

zulks aan onfen Raad bekent temaken; of
om haar vaft te fetten , en daar na met goede
verfekering ons toe te fenden. Gegeven onder

onfen %egel op ons Kjfteel tot Windfor , op den

1 9. Novembcr,in het 2$. Jaar otiferr\egeringc.

x:

Tonftalls Argumenten om te bewyfen dat d" Oor-hiegt van God is inaeftelt : nevens

xjekjft aantekeningen op de kant gefsbreven met Koning Henriks eigen hand.

Het Origineel,

At d' Oor-biegt van God isingeftelt I Matth. 3. alwaar, Joannesde Dooper inde
fchynd te konnen bewefen worden uit I Woeftyne van Judea een boet - predikatie

doen-
D
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doende» tot hem is uitgegaan Jerufalemen
geheel Judea , en wierden van hem gedoopt

in de Jordaan, belydende haare zonden,- wel-

ke Schriftuur -plaats Chrifojïomus aldus uit-

legt, zeggende: belydenis der jonden is een

getuigenifle dat de confcientie Godbelyd,
want die Godts oordeel vreeft , en fchame
•zig niet zijne zonden tebelyden; dpehdie
befchaamt is die en vreeft niet, vermits dat

de volmaakte vreefe alle fchaamte verdryft ;

want daar word de belydenilTe voor een

fchandelijke zaak aangefïen,alwaar men niet

en gelooft datter in het toekomende oordeel

en ftraffe te verwagten is. Weeten wy niet

dat de belydenis van zonden fchaamte na

haar fleept, en dat zelfs fchaamroot te wor-

den een fwaare ftraffe is; maar belaft ons God
niet daarom te meer onfe zonden te beken-

nen , om tot een ftraffe fchaamte te lyden ?

Want felfs is dit een gedeelte des oordeels;

è groote barmhertigheid Godts ! Hy > wien

wy fo dikmaals tot gramfchap hebben ver-

wekt, laat zich met een (O bloore fchaamte

paayen > en neemt die voor een genoegfame
ftraffe aan.

Rekent nu God de fchaamte voor een

ftraffe, die ons niet en fal over komen fo wan-

neer wy Gode alleen onfe zonden komen te

belijden , vermits dat ieder een die redens

gebruik heeft wel weet dat Gode onfe zon-

den bekent zyn , al is het dat wyfe voor hem
niet en (*) bely den , fo volgt dan hier uit dat

het immers verftaanmoet worden vaneen
belydenis aan den menfch gedaan ofgeopen-
baart. Daarenboven de woorden des Texts

geven felfs te kennen dat fy haare fonden aan

joannes den Doper hebben beleden: waarop
hy dan tot haar ieïde^brengt dan vrugten voort

der bckringe weerdig, 't welk hy met geen

goe reden hadde konnen zeggen , ten waare

dat hy , uit de belydenis aan hem gedaan
,
ge

merkt hadde dat zy boetveerdige waren.

Beda over Mare. i.

En %y wierden aüe van hem gedoopt in de Re-

vier de J»rdaant belydende haare jonden. AU
hier word den geenen , die belofte doen van
een beter leven en daar op begeeren gedoopt
te werden, een (3) exempel voorgeüeltdat

zy haare zonden moeten belyden ; gelyk ook
op de Predikatie van (4) Pau lus aan die van
Ephefen veele geloovige kwamen , belyden-

de en bekentmaakende haaren handel en be-

dryf , voor fo veel als zy den ouden menfch
uitgetrokken hebbende , vernieuwt moeten
worden in Chrïftus.

Daar ftaat ook Joan.lo. gefchreven , (ï)

fogy iemands fonden vergeeft, dien wordenfe

vergeven ifogy iemandsjonden houd dienfjnfe

gehouden : en wederom Matth. 18. alwatgy
op der Aarde binden %ult , %al in den Hemelge
bonden tyn : en alwatgy op der Aarden ontbin-

den %ult'_, %al inden Hemel ontbonden wefen ;

Niemand nu kan vergeven noch ontbinden
het gene hy niet en weet , alfo God alleen ne-

vens den zondaar de verborgene zonden
weet; derhalven ten zy dat de zonden voor
henen aan den Prielter geopenbaart werden

,

zal hy fe niet konnen binden, nog ontbinden.

En gelyk als , by aldien uw W Koninglyk
Majefteit aan fommige commiffie gegeven
mogt hebben om een zekere zaak aan te ho-
ren en af te doen , de Rechters de zaak , daar

van niet verwittigt zynde, niet en zouden
konnen afdoen, by gebrek van de weder-
partyen die voor haar niet en verfchynen :

alfo konnen ook de Priefters de zonde, die

haar onbekent zijn, niet binden nog ontbin-

den. Dewyl dan God denPriefter als een gee-

(telijke Genees-meefter aan deKerkgegee-
ven heeft , fo is het dan dat die zijne wonden
verbergt, aanzijn eigen ondergang en ver-

derf fchuldig is j gelijk als don Apollel Pau-
lus de Philippenfen , zeggende : werket

Uwes spijs taligheid met vreeje en beven

\

OriginesoverPfalm 6. in zyn i. Homilie: hande-
lende van de vergeyinge der fonden.

(7) ®aar is noch een^evend^y doch harde en

moeyelü!{e , vergeevingevan ^oMzfrdoor boete

.

Yy 2 f
N. B. (1) Van de bloote fchaamte. (2) Bedrieglijk is defebelydenis. (3) H y noemt het eèn Exempel

,

n'et een gebod, (4) Geen gebod geeyende. (5) Hier op moet men antwoorden." Ontbindinge ofabfolutie
word tot een remedie voor d« zonden gegecven aan de geene alleenlijk die 't verzoeken. (6) Dit Exempel
verklaart de zaak wel, doch niet wel geappliccert, (7) Hy geeft zijn eigen gevoelen te kennca,
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fo wanneer een zondaar zjjn bedde duetfwem-
men , en zijn bedflede met \ijne tranen doornat-

tet , dat hem zijne traancn tot fpyfe zjjn dag en

nagt , en dat by niet beschaamt en is o/n aan den

Priefttr des Heer en Z^ijrt zonde bekent te maalden

en te Roeken eengenees-middel by hem , dewelke

%ègti ik.zeide ; C*3 ikfal belydtnifevanmyne

overtredingen doen voor den Heere j enpy ver-

gaafc d' ongerechtigheid mijner zjande j over een

komende met het geene d
1

Apoflel Jacobusfegt :

is iemant kranig onder u , dat hy tot hem roep'e

d' Ouderlingen der Gsmeitue , en dat *y de han-

den op hem Iejg^n t hem C93 falvends met oly in

den naamt des Hieren : en betgebed des geloofV

fal den%ie!{en bebinden , enfo hy zyndcgedaan

fal hebben } hetfal hem vergeeven worden.

Origin-sinzym. Homil. overPfalm 37.

Verftaat hier door een menfeh die wel

<reloovigis , maar nochtansfwafy , die van

eenige fonde heeft kannen overwonnen wor-

den , en overz.ulks zjugt , kermt en klaagt

ever zwijnt zjonden, en op alle manieren van

z,ijn wonde zj>ekt geneefen te worden ; hoe-

wel dat hy wordoverylt en komt te vallen
,

dies niettemin tracht hy wederom op de been

te faakfin en geweer gangen te doen met fi-

ne voeten\indien nufodanig een menfeh aan

zjjne zonden gedenkende , home te C ,03 be-

lyden hetgeene hygedaan heeft , en uit een

menfcblijke befchaamtheidfig niet veel en

h\reunt aan de geene die hem Tijm belyde-

nijfe vcrwjten en daarover befpotten ; doch

hy verflaande dat hem hier door zJfvc mon-

den xporden vergeeven , en dat hy in den dag

der opftandinge om het geene waar over hy

overtredingen^ en de wit geplaflerdegraven
nietgelij^ijn , die v*or demenfehenvan
buiten welfckoonfchynen , naamlijk.recht-

veerdig voor degeene die haar zjen , maar
van binnen vol doods-beenderen en alle on-

reinigheid z~ijn.

En kort daar aan met zijne-verklaaringe

over Pfaltn 38,19. (Want inmaak? u mijne
ongerechtigheid bekent : ) voortvarende, legt

hy : dat de bekentmaakinge van ongerechtig-

heid de belydenis van Zonden is , hebben wy di\-

maals gexygt. 'Liet dan wat ons deGoddelijk?

, Schriftuur leert > te weeten, dat men zijn %onde
van binnen in het her te niet en moet verbergen.

Gelijk^ als de geene , welkers maage met eenige

raauwe fpyfe , humeuren of fluimen befwaart
zijnde, door het braken daar van worden ontlafl

enbevryd: alfo ook. die gezondigt hebben , joo

wanneer zy haare jonden verbergen , defclve
worden dies te meer van binnen benaauwt , en

komen in de fluimen en humeuren der jonden by

na te verjlikfen : dtch fo wanneer hy een aan-
kjaager zijns felfs word, terwylhy nochbefigis

met z^ig [elven te befchuldigen , braakt hy met
eenen z_ijn fonden uit , en raahj alfo d' oorzaak,

fijner zjekte kwyt. Wilt jlegts gaauw uit uwe
oogen zjen aan en voor wiengy uwe zonden be-

hoort te bilyden , memteerft een proeve van den
Genees-meefer aan wiengy d' oor^aakjvan uw
piekte behoort t' openbaaren , die defwakjjêden

der onfterke weet te draagen , teweenen met den

weenenden xen diegeleer t heeft over de noodlyden-

de %tch t' ontfermen : op dat gy eindli]k.alfo , al

wat hy kpmt tefeggen , ( die z_ich van te veoren

een ervaren en barmherti^m medclydende Ge-
nees-meefiergetoont heeft:) en alwathy u raat,

mcogt doen en volgen ,Jo hy alm ogt verfla&n en

nu voor de menfehen Ruikeenfchande be- van te vooren gewaar worden dat gy aanfo een

haalt, dan en op die tyd voor Gods En velen \
V^eenkivaalegaat ,

dievoor de gantfcfoGe-

n ei J ri *. .„^ * r 1 * \
nieintc dient te komen en aldaar moet geneefen

alle chande , chaamtt enverwyt alont-
\ , > ,• .-., . -V J

1
.... ƒ ••

1 ir / I
»'«"" f«J waar uit , ligthjk., andere gefiigt en

gaan , xvUby daarom zjjne vlekken niet be- ,

gy^ gematyjijtmtfin moogt worden f uit

dekjicn--, maar doen belydemffe van z^ijne I "dhrgelijk, overleg engoeden raad vanfo eener-
varen

fS) Hy heeft een kwaad fjevotlen die de heilige Schriftuur misbruikt. C9) Die maniere van Salvir,ge wierd
nooit in het b'elyden van zonden gebruikt. (10) Hy en zegt niet 't is noodig dat zy belydenis doen ; maarhy
(preekt nu van vencluïnge.
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varen en geoejfende Genees -meefter moet mm
J
dathy 't fo fwaar niet verkorven beeft

,

veeJe dingen Roeken te beamen. waar met £4t ^m
Cyprian. in zyn ferm. over de gevallene.

(ii) Emdlyk en ten laatfen, dewyl datjy

flerker worden in hetgelove en meergec on •

fijt in de vreefe , fchoon dat zjy met defe of

die groove fchelmflukkjn niet befmet z.yn ,

na dien zy nochtans baaregedagten daar op

hebben gevefligt , fo is het dat zy defelvc

by Gods Priejiers beklaagen en eenvoudig

ij:i confeientie daarom vry

ofonfchuldig is ; z.ij;i mifdaad kan hem wel
te eerder vergeven worden,echter is hy voor

eenmifdoend-r te rekenen .• laathem der-

halven niet nalaaten boete te doen , maar
aanhouden met Gods b.rrmheriighcidaf te

bidden , op dat de z.onde die uit haar eioen

aanfien fo groot niet enfchyut te "^ijn , door

vtizjtitn van voldocninge niet opgehoopt e n

belyden ,haare confeientien door een opreg- . werde. Laat yder em hooft votr hoeft^

te bekentenife van haare zandenfoeken te j
fr*3 bidi^u, Broeders ,fijn mifdaad bely-

z,uiveren , hunne befwaarde gemoederen
J

den, terwyl by nogin de Wereld is ,terwyle

t' ontlaften , en een heilzjiam genees-middel i dat 'zjjjn belydemffe nog aangenomen ma?
voor haare zjelen , al is 't dat de wonde niet worden en ^ijne voldoeningen kyeytfcheL
diep en gaat maar dat feflegtsgeraaktJijn ,

j
dinge door de Priflers gedaan, by God den

te bekomen J als weetende dattergefchree-

ven /iaat , God laat z,ich niet befpotten \

God kan doorgeen liften nog lagen gevan-

gen , betrapt , nog bedroogen werden : ja
,

hy zondigt nochfwaarder diejia degedag-

ten der menfehen , gelooft dat hy de flfaffe

des mifdaats fal kpnnen ontgaan,, als hy

featsgeen openbare mifdaad begaan heeft,

Christus fegt , fo wie hem mijns fal ge-

febaamt hebben , diensfal hem de Zone des

menfehen ook^fchamen, z.ig inbeeldende dat

hy een Chriflen is diefigfehaamt ofvreefi

een Chriflen te zijn : hoe kan hy met Chri-

ftus -Lijn die fich fchaamt ofvreest dat hy

Chriflus toebehoort ï Hy fal gewiflijk z~°°

fwaar niet z.ondi^enmet d'afgoderyen niet

te zjenjiog met de heiligheid des geloofs on-

der de ooien van het omflaande en befchi

Heere aangenaam z,ijn. Laat ons met
gantfeher herte 'ons tot den Heerebekeeren*

en leedwefen over onfe monden met waars
droefheid uitdrukkende , God om genade

' en barmhertigheid bidden; laat een z,orid-

romvige zjele hem te voet vallen, laat treu-

ren en zjuchte hem voldoen , laat onfe fff-

heele hoope op hemjfeunen.

Op war. wyfe wy hem moeren aanbidden
wyft hy ons zelfsaan , fegger.de : begeert u tot
my met uw gantfehc herte , en dat met vajicn

,
en met geween, enmet rouwkjagen ifcheuret uw
herte en niet uw klederen 3 en bekeert u tot den
Heeren uwen God.

Daarenboven de (*}) Profeet Jefaiawaar-
fchouwt zondaren , feggende : (volgens de
7o. OverfettersJ fegt gyeerji uwe ongerechtig-
heden, op datgy gerechtveerdigt worde ; en Sa-
lomonP'roverb. 18. fegt , dat de recktiicr-

pende volk t' onthedhen , met xjjn handen \

df& ***^hm eerfiNchuldigt 1 op dat ons
j j ji-i re 1 j * n 1 r „...„. r dan de Satan mees Heertn oordeel vonr -^1-
door doodluke offerhanden te be(metten ,or 1

,
.

, , u r 1 , •
.

•/x JJ ... r
J
r .

J
J
Je man niet en kome te befcbuLi-oen , fo

vjn mond met onnatuurifkefpyfe f ontret- moeten wy in djt leeven ma Qj)fe\O0^en
nigen\ dit 'voordeel heeft hy wel daar by , I Voor af te belyden, andere zoeken voor te

Yy 5 ko-

[si] Cyprianus bekent dat ci'oorbiïgt niet fcl'erperbevoolenworJ als de Tv3a:^,>'e!)jken Raat. (nj jjji
ty daar toe een gebod by ea fou het fo-ft;rt«iet aanraden, 1*13] Dcfeal3eradeuwel> maa^geBicden niet
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komen > alfo wymetonszelven tebefchul-

digen God niet en konnen voorkomen die

alle onfe daaden van te vooren weet , ja

,

al eer fe gefchieden ; hierom liet dan de bely-

deniffenoodfaaklijk opeen uitwendige bely-

denïfle aan Godts Dienaar gedaan die daar

van*niet geweeten heeft, want niets is 'er

ooit voor God verborgen, niet all een dat nu
gefchied is, maar ook al wat gefchieden zal.

( r4) Doch wat nu de Perlbonen of Diena-

ren felfs aangaat aan wien de belydenilTe

moet gefchieden,initfgaders ook de tyd,daar

in hebben de Kerken eenige veranderinge

gemaakt, en na de gelegentheid der landen

onderfcheidentlijk te werk gegaan»

C14D Nadien dattcr geen zeker Perfoon nocluyd
vaft sebod «egeven.

Op dat ik, allerheiligfte Majefteit uwebc-
kommeringe, genoeg belemmert metd'al-
gemeene tufte van uw Ryk vaft te ftellen

,

niet en fchyne te willen ophouden , en met
het leefen van veele andere Autheuren die ik

fou konnen bybrengen , moeyelijk te vallen

,

fo zal ik hethierby laatenberuftenj dit al-

leenlijk biddende dat fe defe myne geconci-
pieerde {tellingen ten goeden gelieve te hou-
den , die ik uwe Koninglijke Majefteits feer

fchrander oordeel en doorknedene herfenen
bevookn laate, om defelvet' overweege*
en na te denken. Sluitlijk wenfch ik uw Ko-
ninglijke Majefteit eenlangduurigen voor-
fpoedig leeven en Regeeringe.

vaftgcftelc word , fo wort 'er ook geen

X I.

Koning Henriks Brief aan Tonfi'-all , JBiJfchopvanDurefme ofDurham, dienende

tot wederlegginge van zijn argumenten : waar mede hy ^oekt te beveftigen dat d' oor-

biecrt van God is ingeftelt. Het Origineel,

Cotton Libr. Cleop. E, y f

ALfo my dagte, mijn Heer van Durham

,

dat de argumenten en Schriftuur-plaat-

fen , fo wel van de Biffchoppen van Jork en

Winchefter als d' uwe,nu onlangs in het Par-

lement io volkomen beantwoord zijn, dat

het meerderdeel daar vandb't my toefcheen,

daar me vemoegt was,- ben ik niet weinig

verwondert waarom gy nu andermaal aan

my dit uw gefchrift gezonden hebt , vervat-

tende in effect niet veel andere Schriftuur-

plaatfen ofargumenten dan die door den Bif-

fchop van Caiuelberg en my verklaart wier-

den weinig of niet tot uw oogmerk en zaak

te dienen: maarikagtedatgy h^tdoecofom

jnijn gering oordeel in het byzonderte toet-

fen (het welke niet gewoon is, al is hei niet

feer fchrander , om de verftanden en opinien

van andere geleerde mannen tot hulpe te roe-

pen) en alfo over mijn onnofel.antwoord te

zeoenpraaleni of anders datuw eigen inbeei-

dinge en oordeel u al te veel geblindhokt

hebben, denkende dat het een waarheid is,

wdke gy met uwe geleerdheid noch niet be«

weefen hebt,noch ook met de heilige Schrif-

tuur of waarfchynlijke redenen van eenige

andere Leermeefters
,
(fo als het by my leid,

hoewel dat ik mijn onbek waamheid in ge-

leertheid moet bekennen; ) fult konnen goet

maaken. Alwaar het datter weinig verichil

in de zaak waare of dat fe aan beide zyden
even fchoon ftond>dewyl ik nochtans oorde-

le dat de waarheid van de zaak my veel eer

,

dan u,toevalt en begonltigt,geeft fe my dies-

halven groote vrymoedigheid, (niet {rennen-

de op eenige geleerdheid , maaropderegt-
veeidigheid van de zaak zelfs , aangezien ik

door uw fchryven daar toe getergt ben, } om
op uwe argumenten te antwoorden. Een
aanvang dan nu mnakende om op uweerff,

bygebragte bewys-reden te repliceren , fal ik

gaan bewyfen dat uw eigen Schryver ter

plaatfe by u aangetrokken, vlak tegen uw ge-

voelen aangaat ,• want, gelijk als gv hem al-

legeertdb zegt Chrifoftomus<7/YoJ//vJ
rjWf/o-

lus pudor profxxna , dat is , defchaamt alleen

doet genoeg tot eertftrajfe , fo is dan d' oor

-

biegc



ertBEWYZEN. 3W-
biegt niet , uit kracht van zeker gebod , no-

dig 5 want by aldien het fo waare , dan is dit

woordekec {folns > alleen) by uwen Autheur

verkeert gcftell ; dies hy u hier terplaatfe

weinig voordeel geeft. Op uw bedrieglijk

argument ontken ik uw gevolg , gegrondveft

alleen op **»j geriüge reden , daar uw be-

drieglijk argument op ruft , welke reden ik

niet en behoeve te wederleggen , alfo uw ei-

gen bygebragteSchryveraltekiaarinziin 5.

Homilie, Tom $. toont dat gy den zin en

meeninge van zijn zeggen niet wel en vat;

want hy fchryft , nevens veele andere woor-

den die defe zaak aangaan , kortlijk aldus

:

non hominibus peccata detegere cogo : i\iwin-

ge niemam dat hy v oor de menfcbert ^ijnefonde

ontbloote; ten anderen ook dat ander ftelfel

tevooren aangetrokken moet niet verftaan

worden fo als gy fchryfr. Daarenboven is

het onnodig, na mijn oordeel, dat ik mijn

hooft breeke om Schryvers op te zoeken

,

welke bewyfen dat gy de Hellingen van Chri-

foftomus verkeerdelijk opvat, want die gy
zelfs bybrengt dienen feer wel tot myn voor-

deel : nademaal al uw moeite en arbeid daar

toe is aangewent om te bewyfen dat Godt
d' oorbiegt belaft en bevoolen heeft , en dat

beide uwe bewys-redenen fo van Beda als

vanden Apoftel Paulus niet ter zaake doen,

maar geeven flechts te kennen datzyhaare

zonden beleden , en evenwel zeggen zy niet

dat zy het uit kracht van een gebod deden j

wefhalven dienen fe tot myn bewysenniet
tot het uwe. Uwe andere Schriftuur- plaat-

fen van ]ohan. 20. en Matth. 1 S. zyn fo bon-
dig en grondig nu onlangs wede: leid geweeft

en fo klaar bewefen niet te behooren tot ons

gefondeerde argument , dat ik my moet ver-

wonderen dat gy unieten fchaamt dezelve

hier wederom ten voorfchyn te brengen , en

uw bewys-reden daar fo dwaaflyk op re fon-

deren; want wat voor een dwaafer ofHech-

ter argument fou men konnen bybrengen om
daar mede te bewyfen de nootwendigheid
der biegte of belydeniffe , als te feggen >fogy
niet komt ter biegte, dan kan ik_u niet vergeven ?

fou ook een Dief zeker fchelmftuk bedreven

hebbende , fig, volgens de wet vei bonden ;'

houden om zyn fchelmftuk t'openbaaren,
ingeval dat de wet niet meer dan dit alleen

in heeft : fogyniet en belyd , dan kan tkjhet u

niet vergeven ? offou hem zyn dievery daar-

om te eerder vergeven worden ? defe zaak
bly kt fo klaar dat fe alle man kan merken, ten

zy dat hy niet en wil fien. Wat nu belangt de
Shriftuur- plaatfen van Origines die gy by-

brengt , als voor eerft die over Pfalm 6. geeft

te kennen dat wy al zo feer verplicht zyn om
onfe bedjiede met traanen te door-natten^ als te

biegtenaanden Priejïer , 't welk, na myn oor-

deel, niemand fal willen , of derven , ftaande

houden dat wy gehouden zyn te doen, en
evenwel en ftelt hy niet voor vaft dat ons ee-
nige daar van bevolen zyn. Voeg hier noch
by,datdieSchrifruur-plaatsPfalm 32. 5. waar
medegy dit zyn feggen wik bewaarheden»
niet eens gewag maakt van ikj{aHelijdeni§e

van myne overtredingen doen voor den Prtt-

Jier , maar voor den Heere. d' Andere Schrif-

tuur-plaats van den Apoftel Jacob. Cap. 5.

14. fchyntveel eeropd'uiterlyke zalvinge,

dan op belydeniffe te zien , want waar is het
ooit in 't gebruik geweeft, dat het volk ko-
mende alleenlyk om belydenis te doen , met
Olye plachten gefalft te worden ? dit argu-
ment dan dient niet tot uwe zaake. Wat nu
belangt die andere veiklaaringe van den-
Oudvader Origines over Pfalm 37. hy zegt
niet dat wy voor den Priefters moeten gaan
biegten, maar fi confteantur, fo %y belydwijje

doen •> en hy fchynt veel eer de menfehen hier

toe te willen bewegen dar zy nier en fouden 3

noch behoorden y parvi pendere corifejfione ,

weinig werk. te maaken van belydenijjete dotn

('t welk alle goede luiden fouden willen toe-

ftaan) dan dat het haar fchuldige plicht was
om by den Prieftertegaanbiegtenof bely-
denifle te doen van haare zonden. Hoewel

|

dat Cyprianus, fprekende delapfisyvan dege-

;
v allene , fodanige menfehen pryfi die voor

!
de Prieftets haare fouten en mifiagen tomen

\
te belyden, evenwel bekent hy dat wy daar

' toe niet verbonden zijn ; want als hy 't al op
het aJlerhoügfte pryft fozegihy, beeveelte

meer



3?o Authentyke STUKKEN en BEWYZEN.
~«:er ' tn fit m defe hotger ia het geloof'en de vreefe Godts

,

*;.• , tebton dat ?i djor het pleegen van eenigeofferhanie of

d:ncifch vamenige Boeken, datr toe niet verphgt ?ijn, eg.

t:r h.t.irni 't en ontftenetn haar; zinden voorden Pr/.-^.-r te

heklavtn\ Hy bekent dat wy daartoe niet verbonden
zijn

, uic krach: van eenlge orFerhaude of Boek . wur-
o:n ver'-,!:i: gy \\:-. (fthbön genomen dat lly d' oor.

biöaf .;1 pryftj d*t"Öns Go ! en Je wet daar aan verbin-

ding Hiergeeven edknoch de reden, nogdeSchrif-
tu.u, uogeenige deftige Schryversbe;vy*Van. Daar
hv nu noch wvde-rszegt , ce:.fiteantnr firi'uli, quxfovos
Pratte* , do ttSum funm : ikjrtdéle u , Broeders , laatyder
een zijn mjfdaad btljdtn ; dit zeggen bewyft niet dat het

een gebo.1 is , noch de woorJen vanden Profeet Jefaia

volgens de 70, Overzetters , noch ook Salomon Pro-
verb- 18. allo de feïve Schriftuur-plaatfen ons veel eer

aar.mnnen om Gode onle zonden van herten te bely-

den , dan tot de ocr-biegt. Nu volgens Davidszeg-
geri en leere , Tïoifolipccc&vi ; tegen » alleen hebik^geftn-

dipt en gcdita» dat kjMaad. is :» u ive aegen ; dit engefchiede

niet voor , noc'* ain den Friefler. Wat nu vorder aangaat

dientextof Schriftuur-plaats die gy aanhaalt , begin-

nende met defé woorden , circa Perfonas verb miniflro-
rum , votr fo veelde Dienaars belangt irc. Daarmeftaat
gytoe en bekent dat de Kerke d'oor-biegt voor een
gebod Gods niet en heeft i*igefien , noch aangeno-
men j ofanders hebben zy , v¥?»ens uw zeggen en ftel-

linge, een tyd lang in dwaalinge gefteeken .- Waotgy
bekent dat de Kerke verfcheilen maaien fo wtl de Per-
foonen , aan wiendebelydcnis fou gefchieden , alsde
tyd , wanneer , verandert heen ; en dat fe. a,ok , ten ge-
valle van verfcheiden Landen, nu defeuan die veran-
dering gemaakt heeft; indien zulks een gebod Godts
waaregeweeft, dan ftond het haar niet vry om fo , na
haar eigen (in, te werk te gaan. Derhalven,myn Heer,
folai gals ik vaü geen. krachtiger bewys-reder.en hore,
bidde ik u,hou het my ten goeden dat ik van uw gevoe-
len niet en ben ; en voor fo veel als onfe beide Perfoo-
nen aangaat, my dunkt dat ik meer reden heb om te

denken dat gy veel eerftyfzinnig rijt, dan d ,tgy my
daar voor ibud aanzien , dewyl uwe Scbryversenby-
gebragte bewys-redenen fo weinig cm het lyf hebben.
Vaar we'.

X 1 /.

Een lifchryiinge van de Kfrke. Op de kant verbetert met Kjning Eenn\de J'III.

^ijn eifen hand.

Cotton Libr. Cleop. E. 5.

5 naam van Kerk heeft ia de heilige Schriftuur

f
twe voornaame , behalven andere , betekenin-
gen

; een waar vari is dat fe genomen word voor
een Vergaderinge van heilige en recht-geloovige Pcr-
iöonen . die waart :jk in Chriftus, het Hooft daar van ,

gelooven , en door zijnen Geeft werden geheiügr ; de-
ie is eenerlei , en waarlijk het heilig lighaam van Chri-'
ftus , doch Godc alleen rq bekent , dewelke alleen der
menfehen herten in en doorlïe;. d' Andere betekening
is, als wanneer de Kerke genomen word vooreen
Vergaderinge van alle menfehen die in Chriftus ge-
doopt zijn, en hem niet in het openbaar vejz-kcu

,

noch uit de zelvefaj geé'xcommuniceert ofC}J geban-

r.enzijn: welke betckeninge van Kerk op des zelfs

ftjnt alleen in ditleeven fiet, waar onder fo wel k f als

koorn loopt, fo wel kwade alsgoede, [&~] en moet

kenbaar worden door het woord en wettelijk gebruik

der Sacramenten , op d.nfegehoort mag wordeu,-ge-

liikerwys als Chriftns leert , die de Gekante geen gektor

en reeft , zy ** <*'•» de Heiden , er.de TeÜenaaf, Mjttb.

iS , f. Vorderstotdere^teeenigheid der Kerke word

ve/eifcht een over een-komir.ge in de regte leeredes

gelooft en bediem'r.ge der Sacramenten,

Voorfo veel iu belangt .Ie traditien , ceremoniën en

Kerklijke gebruiken, die of tot cieraat, of tot ge-
lchiktheyd , of tot difcipline of tucht der Kerke
van de menfehen zijn ingefte't , het en is niet ge-

heel noodig dat de fclye over al eeneilei of toalkin-

deren gantfeh gelijk zijn : alfo fe verfcheiden zijn

ge weeft en verandert mogen werden na CïJ de ver-

f.heidenheid en gedienftigheid der Landen en ge-

woonten , f_ 6J doch evenwel fodanig dat fe met
Gods heilig woord over een komen : en hoewel
dat, volgens de laatltebetekeninge, in de Kerk kwa-
de en goede menfehen onder een vermengt zijn , eu
da&ook defelve,fomtvts over de bedie ninge des woords
en der Sacramenten z;jn geftelt , dies niettemin nade-

maal dat zy niet uit haar eigen , maar uit Chrifti naam ,

bevel en autoriteit dienen^, fo m.ig men haare bedie-

ninge, fo inhetaanhooren van Gods heilig woord als

ia het gebruiken van de Sacramenten , aanneemen
;

volgens Chrifti woorden Luc. 10 , \6, wie u hoort , die

hoert my ; en of zy al haar niet wel en droegen , daar-

om word de kr.igt en genade van Chrifti gaven in d'ont-

fingers da.<r van niet gekrenkt noch vermindert, alfo

fe haar kracht en werking hebber, vsn wegen Chrifti

belofte en iuftellinge , al worden fe ons vanonvroo-
naetoeaedient.

( t ) Sponfa Chrifti togntttt. (1) JVfc. (3) Jtat objlinati, f4) Et ognitto hujus Ecclefis pervenit perttfum

VCrbi ér $aeramentor*m , acccptioneperfc rf
tt

t uuitati annex* , ac unanimi c-nfenfu acceptsta. f5] Moc'è rcPerikus

placeara qé'bHffemper pitctK>ptranJ*m «ƒ{ , timen ut eo'itmtnfiituti) atque lex.vtrbe 1).i nm 'adverfettn. C<5] Ifljcfl

Ecelp-.n flra Citholtc 4 & ,' -f I :i , emuqu.inec Ptnfifex tymanHi , nee ojiivis alias Prals.ttts a«t Pontifex , ha.

' 7gers praternti rm infuus Tioeecfes.
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